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I början av juni skedde så äntligen den stora flytten! Med samlad kraft,
stor flit och mycket kärlek lyckades vi både städa ur och tömma
Kävlingevägen och installera oss på vår nya adress på Magle Stora
Kyrkogata 5. Under flera veckor arbetade vi på detta stora projekt
tillsammans och massor av medlemmar deltog och bidrog på ett makalöst
sätt i alltifrån rensning till sortering och sedan markeplace-jakt för att
införskaffa möbler och utrustning för att komma i ordning.Vilka
oförglömliga veckor i maj och juni 2021.
Under många år har vi på Lunds Fontänhus varit trångbodda och sökt
efter ett nytt Fontänhus och utökade resurser till detta. Under 2021,
samma år som vi firade vårt tio års jubileum kunde vi med glädje påbörja
våra nästa tio år i en stor, nyrenoverad och rymlig fastighet på Magle
Stora kyrkogata 5. Detta tack vare en satsning från Lunds kommun och
vi riktar ett stort tack till alla företrädare som har stöttat oss i denna
fråga. Fastigheten rymmer med sina 900 kvm våra enheter, projekt och
satsningar och framförallt våra fantastiska medlemmar. Lokalen erbjuder
bland annat danslokal, musikstudio, rymliga studierum, från 2022 storkök
och matsal, en trädgårdsdel och orangeri. Här uppstår även goa
synergieffekter i samarbete med andra föreningar som kan boka rum hos
oss kvällstid.

VAD ÄR LUNDS
FONTÄNHUS?
BAKGRUND

SYFTE OCH MÅL

Fontänhusrörelsen är en religiöst och politiskt
obunden rörelse av verksamheter, så kallade
klubbhus, riktade till personer som har eller har
haft kontakt med psykiatrin.
Lunds Fontänhus drivs av medlemmar,
handledare och styrelse tillsammans i formen av
en ideell förening. Verksamheten utgår ifrån
internationella riktlinjer, utformade för att definiera
verksamheten och stötta medlemmars rättigheter.
Rörelsen startade i New York på 40-talet och idag
finns det runt 300 klubbhus världen över. Lunds
Fontänhus slog upp dörrarna år 2011 och bedriver
psykosocial arbets- och studieinriktad
rehabilitering.

Lunds Fontänhus ändamål är att skapa goda
förutsättningar för att människor med psykisk ohälsa
skall klara ett liv i samhället, hitta vägar tillbaka till
arbete eller studier och få ett rikare liv. Fontänhuset
är en plats där individen kan bryta isolering och få en
stärkt självkänsla, nya mål och en fungerande vardag
genom meningsfullt arbete, goda relationer och
delaktighet.
Våra årliga mål, som innefattar att minst 75% av våra
medlemmar ska få erfara höjd livskvalitet, upplevelse
av meningsfullt arbete, återhämtning och utökade
sociala relationer har uppnåtts med god marginal.
Även våra mål beträffande arbets- och
studieåtergång har uppnåtts. Läs mer om detta under
"statistik och utvärdering" .

FORSKNING
Fontänhusmodellen är en rehabiliteringsmodell som i studier av såväl Hultqvist (2017) som Payoff (2021)
visade sig ha mycket goda resultat gällande b.l.a. förbättrat mående, utökat antal meningsfulla relationer och
minskat behov av sjukvårdsinsatser. Payoff visade på en ovanligt kort återbetalningstid för de medel som
riktas till Fontänhus. Även flera internationella studier visa att Fontänhusens medlemmar upplever mindre
stigma, bättre livskvalitet och en större benägenhet att söka och behålla arbete, än deltagare i andra
rehabiliteringsprogram.

TILLIT OCH ÖPPENHET
Utgångspunkten i verksamheten är att varje människa har behov av och
rätt att ingå i en arbetsgemenskap där man är sedd, förväntad och
behövd. På ett Fontänhus står individens kompetens och friska sidor i
centrum. Värdegrunden är demokratisk med öppna mötesformer som ger
alla möjlighet att delta i beslutsprocesser och verksamhetsutveckling.
Klubbhuskulturen vilar på ett gemensamt ansvar för att skapa en läkande
och trivsam miljö med en öppen dialog kring mål, riktlinjer och ett
respektfullt bemötande. Organisationen är även aktiv på samhällsnivå för
att skapa ett tillgängligare samhälle och bryta stigmat kring personer med
psykisk ohälsa.

EN ARBETSINRIKTAD DAG
Lunds Fontänhus innefattar en arbetsinriktad dag organiserad i olika enheter där medlemmar och
handledare driver Fontänhuset tillsammans, umgås och arbetar sida vid sida. Den som deltar i
verksamheten är således med och skapar den plattform hen själv behöver. Dagen struktureras utifrån
två arbetsmöten, morgon och eftermiddag som återfinns på alla enheter. På Lunds Fontänhus finns en
administration, Redaktion med tidning, studio och podd, en Gröna Fingrar-enhet med odling och
förädling samt en Köksenhet med café och restaurang. I verksamhetsberättelsen kan du läsa mer om
alla våra enheter samt få inblick i våra projekt och satsningar på olika områden, såsom den
kulturunderstödda rehabiliteringen inom Joint attention, unga vuxna projektet Naturkontakt, vårt
omfattande friskvårdsprogram, återburksverkstaden på Fixa till m.m.

SOCIALT PROGRAM
OCH REACH OUT

STÖD TILL ARBETE
& STUDIER

Verksamheten bedriver även ett rikt socialt
program med olika aktiviteter, firande av
högtider och födelsedagar. Lunds Fontänhus
har ett omfattande uppsökande arbete och ett
brett medlemstöd. Om medlemmar inte
kommer till Fontänhuset, blir isolerade
hemma eller är inlagda försöker Fontänhuset
kontakta och stötta dessa medlemmar.
Medlemstödet pågår dagligen på ett
Fontänhuset och kan innefatta alltifrån
stödjande samtal och suicidprevention till stöd
i bostadsfrågor, stöd i sökandet av
ekonomiska medel, samverkan med
myndigheter, vård etc.

Om individen vill ha stöd i arbete eller studier
finns goda möjligheter till detta genom
studieenheten En väg framåt och det
arbetsinriktade Exakt. Långsiktigt stöd ges här
för att medlemmar ska kunna få, finna och
behålla arbete eller studier men också att må
bättre och få ett utökat socialt nätverk. Här
kombineras individuellt stöd med
nätverksträffar, studiegrupper, möjlighet till
studieplatser och ett sammanhang.

MEDLEMSSKAP

"Att jag träffar andra människor
som är som jag, vilket betyder att
jag har en dag som jag deltar i,
och som jag väljer. Det ger mig
livskvalité, även känslan att jag är
den person jag väljer att vara".

Verksamheten bygger på ett kostnadsfritt och
icke tidsbegränsat medlemskap öppet för alla
med erfarenhet av psykisk ohälsa. Medlem kan
den bli som har genomgått en introduktion och
provat delta i verksamheten tre till fem gånger.
Under 2021 har drygt 200 nybesök genomförts
och arbetet med att ta emot och introducera nya
pågår ständigt i verksamheten. All verksamhet
bygger på frivillighet och individen avgör själv
hur denne vill använda verksamheten. Den som
önskar kan skapa individuella scheman och
arbetsplaner för sitt deltagande i huset. Individen
ger och får stöd utifrån sina förutsättningar och
reglerar själv sin återhämtningsprocess.

"Jag får frid från min
ångest när jag är på
Fontänhuset"

"JAG FÅR KÄNNA MIG
"NORMAL"/SOM ALLA
ANDRA, VILKET HAR VARIT
BRA FÖR SJÄLVKÄNSLAN.
DET ÄR OCKSÅ BRA ATT
MAN KAN ÄTA BILLIG OCH
BRA LUNCH VARJE DAG.
MATLAGNING ÄR NÅGOT
SOM JAG HAR PROBLEM
MED HEMMA."

"JAG HAR
FÅTT EN VÄN
FÖR LIVET"

"Jag får själv välja vad jag
vill syssla med, och
dessutom får jag lunch,
och får träffa andra
deltagare, och får även
t.ex. tillgång till datorer.
Dessutom anordnas varje
år vid storhelger
middagar, och bra
utfärder."
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"MJUKSTART IN I NORMALT LIV".

LIVSKVALITET

På Lunds Fontänhus

"JAG MÅR BÄTTRE DÅ JAG KOMMER UT
OCH IVÄG, FÅR TRÄFFA MÄNNISKOR SOM
UPPSKATTAR MIG, FÅR RÖRELSE, FÅR
DAGSLJUS OSV"
"Jag kä
nner en
r
ö
f
t
tillhörig
e
h
g
i
l
het,
"Möj
gemensk
et
d
v
a
a
p
och
mycket
utlopp t och
s
t
ö
rre
ri
självkän
jag va
s
l
a
"
r
och
ä
självför
troende
kanske
.
Mer pos
itiv"

"ÅTERHÄMTNING OCH
AVSTRESSNING"
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Drygt 90% ur
enkätutvärderingen
upplever en förbättrad
livskvalitet genom sitt
deltagande. På dessa
sidor möter ni några
röster.
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"DET BETYDER ALLT FÖR MIG"

STATISTIK
Lunds Fontänhus i siffror
VÄGAR TILL STUDIER
& ARBETE
På våra enheter bedrivs en sysselsättning och rehabilitering
som syftar till att stärka individer som ofta står långt från
arbetsmarknaden. Individen får här vara del av ett arbetslag
och utvecklas i sin egen takt. Detta leder ofta till att
medlemmar successivt stärks och bygger upp ett mer
regelbundet deltagande och årets utvärdering visar att runt
90 % erfar ökad återhämtning i fråga om socialt liv,
personlig utveckling och/eller arbetsliv. När individen har
kraft och vilja att gå vidare, erbjuder Lunds Fontänhus
vägar för att få stöd att få, finna och behålla arbete och
studier. Vår "Vägar vidare" enhet finns tillgänglig på huset
med sina arbets- och studierelaterade aktiviteter och gör
tröskeln lägre för den enskilde att påbörja en sådan resa.
Under 2021 har 201 individer varit inskrivna i "Exakt"
och/eller En väg framåt". Det rör sig om totalt 185 unika
deltagare, då flera har fått stöd av båda enheterna
under olika perioder.
33 personer påbörjade studier detta året (efter t.ex.
en period av sjukskrivning) och verksamheten har gett
stöd till 50 individer som varit i studier sedan tidigare, 12
personer har tagit examen under 2021.
52 personer gick ut i arbete och 50 individer fick stöd i
pågående tjänster, dessa totalt 102 individer fick
sammanlagt ytterligare 44 nya tjänster. Det rör sig
alltså om totalt 146 unika tjänster. Detta visar på den
fluktuation kring arbete och arbetstillfällen som inte
sällan möter vår målgrupp i arbetslivet. 26 av våra
medlemmar deltog i arbetsträning/praktik under året.
Allt som allt har 50% (180 individer) av årets 363
aktiva medlemmar, någon gång under året varit ute i
arbetsprövning, praktik, arbete eller studier på heleller deltid. Flera har varit ute i flera olika aktiviteter
under året. Individer har fått stöd att gå ut i jobb och
studier, men också stöd i att hitta arbetsträningsplatser,
kontakta AF, fullfölja studier, behålla påbörjade arbeten
eller hitta nya tjänster. Dessa siffror är anmärkningsvärt
höga då en stor del av dem som kommer till
Fontänhuset sökt sig till en arbetsinriktad rehabilitering
och inte en arbetsmarknadsinsats i strikt mening. Bland
dem som aktivt sökt stöd och blivit deltagare i
"Vägar vidare" är det så många som 81% som varit
registrerade i arbete, studier eller arbetsträning hela
eller delar av året.

MEDLEMMAR
& BESÖKSANTAL
Lunds Fontänhus har nu över 600
medlemmar. Under 2021 har totalt 362 unika
medlemmar deltagit i verksamheten med dess
olika enheter och projekt. 78 individer är
under 29 år, 252 mellan 30 och 60 år och 32
individer har fyllt 60 år.
I juni månad var vi på plats i nya och större
lokaler. Verksamheten tog ett stort kliv framåt
med dessa nya förutsättningar och har under
2021 engagerat i snitt 87 fantastiska personer
dagligen (statistik, oktober, 2021).
Under 2021 blev vi totalt 66 nya medlemmar.
När restriktionerna och oron kring Covid-19
successivt avtog under hösten 2022 ökade
antalet nybesök kraftigt och antalet nya som
ringer in och vill bli delaktiga har aldrig varit
större än våren 2022. Under 2021
genomfördes närmare 220 introduktioner i
alla verksamhetens delar och projekt! Minst
50 av dessa introduktioner var fortfarande
pågående när vi gick in i det nya året.

PERSONAL
Sida vid sida med Lunds Fontänhus
medlemmar återfinns en personalstyrka som
innehar en bred erfarenhet och kompetens
kring psykosocialt arbete, pedagogik, samtal,
handledning och projektledning. Här återfinns
kompetenser inom med flera olika
fokusområden såsom arbetsmarknad och
studier, musik och teater, kost, träning och
hälsa, media och samhällskunskap, natur och
odling m.m.
Under 2021 har huset haft totalt 20 anställda.
Sett över året rör det sig om strax under 14
heltidstjänster utspritt på olika enheter och
projekt.

UTVÄRDERING
Lunds Fontänhus
LIVSKVALITET
Runt 90% upplever en förbättrad
livskvalitet genom sitt deltagande.
/…/meningsfullhet i vardagen, speciellt när ens
psykiska mående kanske inte är särskilt bra. Stöd
och hjälp vid motgångar, både i skolarbete samt i
övriga delar av livet. Jag mår betydligt bättre när jag
varit nere på Fontänhuset.”
”Jag har inte varit inlagd så mycket som jag
förmodligen hade varit annars. Jag har fått vänner
för livet, i alla åldrar.”
”Mitt deltagande på Fontänhuset har lett till
förbättrade vardagsrutiner och större social
samvaro.”
”Mitt deltagande i Fontänhusets verksamhet var en
avgörande förutsättning för att återgå till ett normalt
liv.”

RELATIONER
Över 80 % har utvecklat betydelsefulla
relationer.
Ytterligare 5% delger att de är nya men är hoppfulla
kring att goda relationer kommer utvecklas. 80
individer delar sina tankar om på vilket sätt
relationerna har betydelse.
”Jag har fått en bestående vän med gemensamma
intressen. Och många vänliga bekanta. Det känns
som att jag också gör skillnad genom att möta andra
människor och säga hej och se dom.”
”De har utvecklat mig som social varelse. Något
som jag hade glömt under de svårare åren i mitt liv.”
”Fått nya riktiga vänner som jag träffar såväl på
huset som utanför”
”Jag har knutit nya vad jag skulle vilja säga
"lyssnande" kontakter.”
”Vänner för livet, en del av livet som är betydelsefull
generellt. Kollegor - något jag inte haft utan
Fontän.”

Här delar vi några huvuddrag i vår
senaste enkätutvärdering med 122
svarande. I verksamhetsberättelsens
olika delar lyfts sedan flera röster och
citat fram ur denna utvärdering.

MENINGSFULLHET&
DELAKTIGHET
95 % anger att de upplever arbetet
på Lunds Fontänhus som meningsfullt
eller mycket meningsfullt.
I utvärderingen ställde även frågan ifall Fontänhuset
anpassar sig till medlemmarnas personliga förmågor.
87% av svaren var ja, nej 4.4%, ibland 3.6% och
5.2% av svaren var ofullständiga. Vi frågade även
ifall det fanns tillräckligt med aktiviteter och
arbetsuppgifter under årets gång. Av de svarande
här angav 75% ja, 6% nej, 2.5% för det mesta, 4.3%
angav att corona hade gjort att de inte kunde delta
och resterande 12% gav ofullständiga svar.
112 svarande har delgett olika kommentarer kopplat
till Fontänhusets betydelse. Kommentarerna rör ofta
betydelsen av gemenskap och sammanhang,
möjligheten till rutiner och något meningsfullt att
göra, stöd av olika slag, delaktighet, trygghet,
personlig utveckling, stöd att ta sig vidare inom
studier och arbete m.m. Några röster:
”Det har gett mig möjlighet att på egna villkor öva upp min
arbetsförmåga”
”Fontänhuset ger mig ett socialt sammanhang i tider då jag
inte studerar eller jobbar. Det hjälper mig att hålla struktur
i tillvaron och arbeta för att komma ut i jobb eller studier
igen.”
”En meningsfull vardag. Rutiner och struktur. Gemenskap,
arbetsgemenskap och tillhörighet.”
”Jag får möjlighet att delta i verksamheter som stärker och
utvecklar mina professionella sidor samt ger sociala
kontakter.”

Inom verksamheten har delaktigheten uppfattats som
hög och 77,8-78,2 % upplever att de kan
presentera/få sina åsikter hörsammade. 8,4-9,4
svara nej och resterande svarande anger svar som
"ibland" eller "har inte provat" eller "beror på
situation" etc. Vi fortsätter arbeta aktivt genom
alltifrån klubbhusmöten till enhetsmöten med
medlemmars inflytande rörande både stora och små
områden.
"Att handledare och medlemmar fattar beslut
tillsammans är unikt och mycket demokratiskt."

NY NATIONELL STUDIE
Fontänhusen i Sverige utvärderas 2021

SOCIOEKONOMISK
UTVÄRDERING
Under 2021 erhöll Sveriges
Fontänhus riksförbund 300 000
kr för att genomföra en
obereonde socioekonomisk
studie av Fontänhusens
verksamheter i Sverige. Lunds
Fontänhus har spelat en mycket
aktiv roll i såväl arbetsgrupp som
i genomförandet av studien.

Vårdbehovet minskar
med 50%

4 av 5 mår bättre eller
mycket bättre

Samhällsekonomisk intäkt om
160 000 kr per medlem och år!

RESULTATSAMMANSTÄLLNING
Flera medlemmar får ett så effektivt stöd i Fontänhusen att de klarar av att ta tydliga steg mot arbete, studier och egen
försörjning. Medlemmarna beskriver att de som helhet är mycket nöjda med det stöd som de får från Fontänhusen och
flera av de intervjuade har berättat att stödet har varit direkt livsavgörande.
Innan medlemmar hittat ett Fontänhus är kostnaden för utanförskapet cirka 900 000 kr per individ och år, vilket är
ovanligt högt. Fontänhusen är samhällsekonomiskt lönsamma för kommunen, regionen och staten. Huvudorsakerna är
att husen kostar relativt lite i förhållande till resultat i form av minskat behov av sjukvård samt att medlemmarna går
vidare till arbete och studier. Dessa stegförflyttningar skapar i genomsnitt en samhällsekonomisk intäkt motsvarande
160 000 kr per medlem och år. Denna intäkt överstiger klart den genomsnittliga samhällsekonomiska kostnaden för
stödet till Fontänhusen och återbetalningstiden på samhällsnivå är endast sju månader vilket får räknas som hög
effektivitet.
Endast 3% av medlemmarna uppgav att de mådde mycket bra när de tog kontakt med Fontänhusen. Merparten av
respondenterna menade på att deras mående började förbättras redan inom en månad som medlem. I efterläget
bedömer fyra av fem att de mår bättre eller mycket bättre efter att de ha fått stöd av Fontänhusen och varannan
medlem anser sig ha fått minskade behov av vård.
Flertalet av medlemmarna arbetar inte innan de kommer i kontakt med Fontänhusen. Försörjningen sker främst genom
bidrag — sjukpenning och sjukersättning samt försörjningsstöd och aktivitetsstöd. Hälften får stöd av socialtjänsten. Av
de som klarade av att försörja sig enbart med lön från arbete (10%) hade merparten subventionerade anställningar
och låga löner. Två år efter att de tagit kontakt med Fontänhusen är det knappt en tredjedel som har börjat arbeta eller
ska börja arbeta. Detta är en tydlig förbättring jämfört med innan medlemmarna fick stöd från Fontänhusen. Av de som
arbetar har även den genomsnittliga lönen ökat.

LUNDS FONTÄNHUS
BETYDELSE
"Fontänhuset betyder
jättemycket för mig"
"Utan fontänhuset hade
det nog blivit väldigt
tomt och ensam"

Av 122 svarande på årets
enkätutvärdering är det 112 individer
som med egna ord i en öppen fråga
väljer att beskriva betydelsen av
Lunds Fonntänhus verksamhet i deras
liv. Kommentarerna visar att
verksamheten har en stor betydelse i
fråga om att t.ex. bryta isolering, få
tillgång till gemenskap, en meningsfull
vardag, stöd tillbaka från sjukdom,
sysselsättning, vardsgrutiner,
delaktighet och stöd till studier och
arbete m.m.
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"Fontänhusets verksamheter är
betydelsefulla för mig då de ger mig
ett positivt och inkluderande socialt
sammanhang, som ger
stöd/förståelse och råd/tips, och
peppar motiverar mig att orka
fortsätta kämpa framåt i livet (mot
mina mål, både personliga mål &
jobb/studier-mål)"
et
ligh
j
ö
m
yts, dra
r
b
n
n
inge
ed a
r
och
e
m
l
d
o
d
a
s
r
e
I
m
"
ice
li s
d so
a
mus r, att b
r
t
e
t
a
der
ekt
ko
y
s
p
t
i
s
e
n
e
b
män terad, r
h nu
c
o
p
r
acce g är hä
a
j
den
allt"

"MYCKET
BETYDELSEFULLT
FÖR ATT
SOCIALISERA"

"Lunds fontänhus betydde ett oerhört
värdefullt stöd för mig i min process att
återgå från djup depression till ett fullt
fungerande och framgångsrikt liv"

"Stöd och råd för framtida arbete.
Hälsofrämjande"
"Att man ibland
arbetar i
grupp. Kan va
ra en fördel
för mig. Jag lä
r mig att
lyssna och pr
ata inför
andra människ
or."

"Det är en trygghet
och ett dagligt
mönster att finnas i"

"En meningsfull vardag. Rutiner och
struktur. Gemenskap,
arbetsgemenskap och tillhörighet."

"Struktur
möten
respekt"

"Lunds Fontänhus är som ett andra hem för mig"

LUNDS FONTÄNHUS
BETYDELSE
"Här kan man komma hit och vara

"Det bet
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"Ger möjlighet till social gemenskap,
ger struktur i vardagen."
"Nu deltar jag i Joint
Attention (teater) oc
h för
mig är Fontänhuset
en trevlig plats där en
massa härliga männs
ikor dyker upp och de
ltar
på olika vis i olika ak
tiviteter. Jag känner
mig
alltid välkommen oc
h förstådd. Aktivitete
rna
som erbjuds är giva
nde och utvecklande"

"Känslan av
obegränsade
möjligheter"

"Allt. Gemenskap,
skratt, meningsfull
sysselsättning, allvar"

"Den är skillnaden mellan sane och insane.
Jag kan träffa andra med samma
diagnoser. Jag kan träffa andra med
andra diagnoser. Vi gör något tillsammans
och man kan bidra. Man peppas till att tro

"Både studion och öppen scen
har öppnat upp för mer
nyfikenhet och ett ökat
intresse att skapa, producera
och dela min musik"

att man faktiskt klarar av att bidra"

et,
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"GEMENSAMHET, PRODUCERA,
UTVECKLA, UTMANA SIG SJÄLV"
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"Fontänhuset har gett mig lite mera
energi, som påverkat mig positivt, och
gör att jag inte känner mig lika ensam"

"En meningsfull tillvaro"

NÄRA PÅ DISTANS
"KARANTÄNEN", FONTÄNHUSET ONLINE
Redan under hösten 2019 gick Lunds Fontänhus med i
ESF-projektet Digi inclusion med syfte att öka den
tekniska kompetensen och ”innanförskapet” på alla
Sveriges Fontänhus rörande digital kunskap. Denna
satsning kom väl till pass när vi under våren 2020
behövde bygga ut verksamheten digitalt pågrund av
Covid 19. Vi har under pandemin haft mycket digital
verksamhet både lokalt och nationellt, framförallt fram
till andra halvan av 2021. Nationellt har vi mött andra
Fontänhus i Sverige på veckomöten, träffar och
arbetsgrupper av olika slag. Även om verksamheten
har hållit öppet under hela pandemin så har de digitala
alternativen haft en stor betydelse för många.

VARDAG ONLINE
Under första halvan av 2021 fortsatt vi följa denna
grundstruktur med minst 4-5 dagliga möten varje dag
inom vår online-enhet "Karantänen":
9:00 Frukost drop-in, ta med frukosten och börja
dagen med oss
9:15 Morgonmöte/enhetsmöte. Här har medlemmar
kunnat checka in och berätta vad de planerar göra
under dagen och träffa andra. Arbetsuppgifterna, som
kan vara alltifrån att städa till att arbeta eller besöka
läkaren, skrivs upp på en gemensam ”digital tavla” i
chatten. Vi delar även något peppande ord för dagen
och går igenom vad som händer på Fontänhuset och
på Karantänen under dagen.
13:00 Eftermiddagsmöte. Vi planerar eftermiddagen
på samma sätt.
14:30 Karantänfika
Efter sommaren kunde vi minska ner grundstrukturen
ovan till två, istället för fyra online-möten per dag.
Utöver denna grundläggande mötesstruktur har vi
erbjudit följande online: fyra studiegrupper i veckan
under våren och två under hösten, en nätverksträff i
veckan under våren och vissa träffar under hösten.
Veckoplanering och pysselgrupp varje vecka hela
året. Prokrastineringsgrupp, poddmöte, afterwork,
yoga och redaktionsmöte varje vecka under
vårterminen. Högtidsfiranden vid flera tillfällen under
vinter och vår.

VIKTEN AV REACH-OUT
Varje dag arbetar Lunds Fontänhus med reach-out och
under och efter pandemin har detta varit ett extra stort
fokusområde. Under våren 2021 arbetade en handledare
hemifrån varje dag och la mycket tid på att ringa individer
vi vet varit isolerade på grund av Corona. Varje dag har
det ringts eller smsats till individer som just nu inte
kommer, mår sämre, är inlagda eller isolerade. Ett arbete
som pågått, både hemifrån och utifrån det pågående
enhetsarbetet på huset. I samband med detta är
småpratet lika viktig som att kanske få stöd att ta sig
hemifrån, prata om hur man mår eller kunna få hjälp med
något praktiskt stöd som kan behövas i tillvaron.
Under våren 2021 fick vi även i perioder ha schemalagd
närvaro pågrund av pandemin och fick i samband med
detta stämma av systematiskt med många av våra
medlemmar kring deras önskade närvaro på huset.
När sommaren 2021 kom med vaccinet, fanns det en
lång lista på individer vi skulle kontakta för nybesök.
Individer som fått stå i kö eller vänta under flytt och
pandemi.
Under hösten 2021 tilltog ett intensivt arbete med att
introducera både nya och nygamla medlemmar i vårt nya
hus.

NÄRA PÅ DISTANS
RÖSTER FRÅN FONTÄNHUSET ONLINE

"Den har stått för
en form av Reach
Out jag aldrig fått
innan. Daglig! Och
den har gett mig
en skjuts framåt."

"Ett sätt att minska
ensamheten"

"Våren 21 hade jag
Covid, då var det skönt
att kunna vara med
fast man låg hemma
med feber."

"När det av någon anledning inte går att träffas på riktigt är det
väldigt värdefullt för relationerna att kunna träffas digitalt. På
detta område har Fontänhuset i Lund varit föregångare. Mycket
positivt."

"Att kunna ha
möten trots
pandemin."

"Pomodoro via Zoom
har varit ett jättebra
sätt att komma igång
att plugga när man
är hemma."

"Det är bra dom
har kontakt
med mig."

"Jag var med i prokrastineringsgruppen och det hjälpte mig att
prioritera mitt mående och inte strunta i saker som fick mig att må bra"
"Yoga digitalt har gjort det lättare att hänga på när det
känns tungt att ge sig iväg"
"Väldigt mycket. Det är trevligt att kunna mötas på detta sätt,
när man inte kan träffas IRL. Isoleringen hade nog varit
förödande för mig annars."
Storgatan 23, Stockholm info@kanonsajt.se www.kanonsajt.se

"Schyssta
människor och
meningsfulla
uppgifter"
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Fontänhus köksenhet har hittills inte haft speciellt stor plats rent fysiskt och har efter
flytten till Magle tillfälligt huserat i ett ganska litet kök i ivrig väntan på att storköket på Magle

KÖK OCH CAFÉ

ska bli klart. Vi har under tiden fått hitta lösningar som gör det möjligt att laga mycket mat i
ett litet kök.
Detta har inneburit många (MÅNGA) grytor, ugnsbakad fisk, och ofantligt många liter sås för
att blidka våra lunchgäster. När maten inte har lagats så har den inhandlats, två till tre fyllda
kundvagnar varje vecka, exklusiv tillgång till en annars obemannad kassa och en evig jakt
på fynd och upplockningar av frusna fiskförpackningar tills botten av frysen är nådd. Inför
2022 lägger vi om inköpen till leverantör från grossist! Köket bjuder varje dag på en mängd
arbetsuppgifter men också sociala kontakter, skratt, lärande och matlagning såklart! I Lunds
Fontänhus kök och café möts medlemmar och handledare varje dag med fokus på att laga
mat till alla de människor som är i huset med alla de arbetsuppgifter som hör till. Planering,
inköp, tillagning, städ, egenkontroll, kryddning, stekande, hackande... och en hel del andra
uppgifter. Matsalen är en populär plats men ändå är kökets viktigaste resultatet inte den
goda lunchen, utan den arbetsinriktade och gemenskapsfrämjande processen. I köket
varierar bemanningen. Vi välkomnar alltid nya. I köket är det alltid tillåtet att pröva sig fram
oavsett tidigare erfarenhet!

"ROLIGT ATT LAG
A MAT
TILLSAMMANS"
"Varierat,
organiserat"
"ATT VI
JOBBAR
FÖR
VARANDRA"
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m
e
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"
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KÖKSENHETEN
Möten, mat, kaffe, skratt, fika, frukost, arbete och gemenskap

EN MÖTESPLATS ATT
VÄXA PÅ
I köket kan medlemmar arbeta med alltifrån dagens
sallad till att delta i bakgrupper, planera menyer eller
avsmaka såsen vid spisen. Var och en kan delta efter
dagsform och vi arbetar med att anpassa
arbetsuppgifter och fokusområden efter den som deltar.
Utifrån fontänhusmodellen bjuds medlemmar in att både
forma och vidareutveckla enhetens arbete. I anslutning
till frukost och lunch hålls köksenheten vanliga
enhetsmöten som inleder förmiddagens och
eftermiddagens arbete. Kök och café är också en
mötesplats för alla dem som deltar i verksamheten,
både medlemmar, handledare och nybesök. För många
äts dagens enda sociala mål på Fontänhuset som bidrar
till såväl livsviktig gemenskap som rutin och struktur.
Här möts vi under lunchen eller över en kopp kaffe i
pausen. I caféet finns frukt, nyttiga snacks, hembakade
kakor och mycket mer.

LUNCH OCH FRUKOST
ALLA VARDAGAR
Att driva ett kök tillsammans är en spännande och
utmanade uppgift. Även 2021 har präglats av Covid-19
med dess tillhörande utmaningar. I köket har detta
inneburit frekventa grillningar ute och utflykter med
packad matsäck dagligen under t.ex februari då
smittspridningen var hög. Under våren och försommaren
2021 har det annars serverats portabla matlådor som
kunnat ätas ute i trädgården, eller inne, utifrån rådande
antalsbegränsningar. På fem spisplattor och en ugn har
det lagats ungefär 40-50 portioner mat, varje dag, fem
dagar i veckan. Ungefär 2690 portioner +/- röda dagar.
Efter sommarens flytt till centralare lokaler har antalet
dagliga lunchgäster ökat successivt, från 40 om dagen,
i början av året, till 50 personer om dagen i slutet av
2021. Vi kunde också från sommaren och framåt återgå
till vanlig lunchservering, i två sittningar, 12 och 12:30
spritt på flera rum i huset, för att undvika trängsel och
ge lite lunchro. Den dagliga frukostbuffén har under
2021 ersatts av färdiggjorda mackor som många
medlemmar köpt för en billig peng till morgonkaffet.

FÖR TRENDIGT!

KÖKSENHETEN
Möten, mat, kaffe, skratt, fika, frukost, arbete och gemenskap

HÄLSOKÖK & HÄLSOTÄNK
Lunds Fontänhus kök arbetar för att främja hälsosam kost, med
fokus på mat som är bra för både kropp, miljö och plånbok. Under
2021 har vi arbetat vidare med att utveckla sundare alternativ inom
rawfood och veganmat och hoppas under 2022, med ett större kök,
kunna utvidga dessa alternativ. Varje vecka fylls kylskåp och
skafferi med nyttiga och goda råvaror. Samtliga tillagade portioner
äts ofta direkt eller som rester och svinnet är minimalt. Vi ser till att
ha minst en vegetarisk rätt i veckan för alla och vegetariskt
alternativ varje dag för den som anmäler sig. Därutöver serverar vi
fisk, kyckling, och max en/två fläsk- eller nötkötträtter. Vi samverkar
även med vår odlingsenhet Gröna Fingrar som möjliggör servering
av närodlat och ekologiskt stora delar av året.

HELGER OCH HÖGTIDER
Vid alla årets högtider har Fontänhuset med köket i spetsen
anordnat goda och kostnadsreducerade firanden. Detta även i
samband med födelsedagar som firas på huset för den som önskar
med tårta. Dessa har stor betydelse för våra medlemmar då dessa
milstolpar i vardagen är extra viktiga ur ett socialt perspektiv. Under
"Socialt program" kan du läsa om årets alla firanden.

"Hejsan, jag har varit medlem på Fontänhuset
sedan 2018. Det är ett hus fullt med möjligheter.
Jag har fått många fina vänner. Jag brukar hjälpa
till i köket med vad som finns att göra där. Vi
kommer få ett större kök där det kommer att
finnas möjlighet att göra olika sysslor. Jag tycker
att det är skönt att komma till Fontänhuset på min
lediga tid då man får en meningsfull vardag här
fylld med arbets-uppgifter.
När pandemin var som värst hade huset stängt
under två veckor och handledarna hade till uppgift
att ringa medlemmarna och prata med oss. När
väl huset kunde åter hålla öppet var vi tvungna att
sitta endast två personer vid varje bord, det var
ganska jobbigt. Vi var tvungna att boka in oss på
de två matpassen som fanns och alla kunde inte
äta tillsammans. Vi fick också dela upp oss i
förmiddagspass och eftermiddagspass men även
att vi fick komma på drop-in pass. Nu när
pandemin är över så är det skönt att återgå till den
vanliga vardagen igen." / Petra

UTBILDNING OCH
UTVECKLING
Under året har köket varit involverad i flera utbildningar. Vi har
genomfört en egenkontrollutbildning vid flera tillfällen, samt en
städutbildning där flera medlemmar och handledare deltagit. Köket
har även varit involverade i utbildningen "Hälsospåret" som
genomförts under 15 utbildningstillfällen. Till höger, foto från
utbildningen i egenkontroll och faroanalys. Arbetet med säkerhet
och livsmedelshygien är en viktig del av köksarbetet. Vi plockar
undan, diskar, städar upp och är alltid noga med hygienkraven.
Dagligen torkas arbetsytorna, golven sopas och svabbas, spis, ugn
och kylar rengörs, diskmaskinen töms och sopor tas ut och sorteras.
Rena arbetskläder är alltid ett krav och finns att låna på huset.
Genom en arbetsdag med många möjligheter till gemensamt
lärande och en bredd av arbetsområden kring kök, städ, kost och
hälsa, finns det stora valmöjligheter för den enskilde att utvecklas
och utmanas inom verksamheten i Köket.

Ett nytt kök har byggts på Lunds Fontänhus och är
snart redo. Här ser vi fram emot en riktig combiugn,
ett stekbord, en stimkittel, fler arbetsytor, en
industridiskmaskin och bättre möjlighet för
nerkylning av mat samt förvaring. Det nya köket är
designat för gott arbetsflöde, har separat ingång,
omklädningsrum och varuintag. Flytten kommer ta
plats så snart som vi har fått klartecken!

MENINGSFULLHET OCH
ARBETE
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"Min uppfattning är att jag
får mening genom
fontänhusets aktiviteter.
Många av aktiviteterna är
dessutom olika former av
skapande, vilket ger ett
konkret resultat."

"God harmoni
medlemmar och
personal emellan
samt tydligt med
inflytande i hur
arbetet görs"

"Jag mår jättebra på
fontänhuset. jag har
varit hemma
jättelänge nu."

"Alltid öppet, kan komma
om man vill eller
"På Lunds Fontänhus
behöver. Att FH alltid är
känner jag mig förstådd
inkluderande mot alla
och lyssnad på av
medlemmar"

stöttande människor.
Detta gör mitt liv
meningsfullt"

"Att mina perspektiv vidgas
och att jag får träna mina
sociala färdigheter, att jag
blir sedd."

"Personalen är
alltid glada när
de ser mig och
jag är glad när
jag ser dem"
"Jag har i flera år haft
svårigheter med att träffa nya
människor och att känna mig
trygg bland nya människor vilket har lett till social
isolering från min sida.
Fontänhuset ger mig
motivation till att duscha på
morgonen och att ta mig ut ur
lägenheten för att integeras
socialt. På fontänhuset känner
jag att jag blir sedd och
accepterad för den jag är."

I enkätutvärdering med
totalt 122 enkätsvar
anger 95 % av de
svarande att de upplever
arbetet på Lunds
Fontänhus som antingen
meningsfullt eller mycket
meningsfullt.

"Samverkan och
vänskapen som bildas här
leder till en närhet som jag
tror många hade saknat i
dess frånvaro."

"Arbete,
gemenskap och
kamratskap gör
att det känns
meningsfullt att
gå till
Fontänhuset"

an och
"Samverk
as
n som bild
vänskape
het
till en när
här leder
or många
som jag tr
at i dess
hade sakn
frånvaro"

"Jag vet inte
vad jag skulle
göra utan
fontänhuset.
Det är en
räddare i
nöden"

"FH ger meningsfullhet
i mitt liv eftersom det
är någonstans jag kan
ta vägen dagligen, där
jag är välkommen
oavsett hur jag mår i
stunden och jag får
vara även om jag inte
kanske har förmåga
att vara trevlig och
glad"

”En inbj

udande
atmosfä
r”

ÅRET PÅ REDAKTIONEN
PÅ REDAKTIONEN
Redaktionen på Lunds Fontänhus arbetar med att skapa en
plattform för medlemmar att uttrycka sig via. En grogrund för
bättre mående och daglig struktur genom att medlemmar ges
möjlighet att äga sin röst och sin berättelse. Vi producerar en
tidning, Fontänbladet, som kommer ut var tredje månad, en
live-podcast - Fontänbubbel - en gång i veckan, vi ansvarar för
verksamhetens kulturgrupp och är behjälpliga med
informations- och tryckmaterial. Vårt musikarbete, som vi
påbörjade under 2019, har utvecklats och tagit mer plats under
året. Allt arbete är öppet för alla medlemmar på Lunds
Fontänhus.
Redaktionens arbete organiseras utifrån två dagliga
enhetsmöten. Fontänbladet och Fontänbubbel har separata
redaktionsmöten på måndagar, utformade som kreativa
diskussionsmöten där idéer lyfts och kläcks. Under veckan
arbetar medlemmar sedan individuellt eller tillsammans, med
stöd och uppföljning efter eget behov, på Redaktionen eller
hemma. De egna förutsättningarna och den egna viljan och
kreativiteten står i fokus. Lunds Fontänhus administration har
också sedan juni 2021 haft en gemensam mötesstruktur med
Redaktionen med den tillhörande studion, vilket gör att
medlemmar med lätthet kan ta på sig både redaktionella,
studioinriktade eller administrativa arbetsuppgifter utifrån
intresse.
För Redaktionen, som för verksamheten i stort, har fokus
under 2021 legat på flytten från Kävlingevägen till de
nyrenoverade lokalerna på Magle Stora Kyrkogata 5. Under
åren har enheten expanderat kraftigt i antal medlemmar och
prioritet har varit att utveckla arbetsuppgifter och
uttrycksmöjligheter. I och med flytten har utvecklingsarbetet
kunnat bli möjligt och medlemmar och handledare har
tillsammans organiserat, strukturerat och byggt upp en mer
dynamisk Redaktionsenhet - under första halvan av året med
ett gediget planeringsarbete och efter flytten med ett
koncentrerat fokus på arbetskultur och redaktionellt arbete.
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”Man får utvecklas och
uttrycka sig”
"Vidgade perspektiv,
Social samvaro, struktur,
gemenskap mm mm"

"Det är kul
att podda
och skriva"

ssion,
"Möjlighet till disku
samt
reflektion, påverkan
ning"
digital kompetenshöj

FONTÄNBUBBEL
Sedan 2018 producerar Redaktionen en timmes livepodd i caféet varje torsdag – med
programledare, gäster, musik och publik. Med
utgångspunkt i det redaktionella arbetet runt tidningen
får enheten på det sättet en större dynamik avseende
olika arbetstempon. Fler medlemmar ges möjlighet att
engagera sig i ett kreativt arbete, och fler
arbetsuppgifter uppstår. Precis som i arbetet med
tidningen står medlemmens intressen, vilja och
önskemål i fokus. Här skapas ytterligare en
stigmabrytande plattform för medlemmar och
verksamhet. Via podden ges tydlig möjlighet för
personer att äga sin röst och sin berättelse i ett
samhälle där människor med psykisk ohälsa lätt
hamnar i en undanskymd tillvaro. Sändningen varje
torsdag kl 14 är öppen för allmänheten, för att skapa
en mötesplats för människor i Lund.
Podden har sedan starten blivit än mer samtals- och
diskussionsinriktad då fler medlemmar deltar och
påverkar arbetet. Detta renodlade vi då Coronapandemin startade och vi inte kunde sända vår
reguljära livepodd inför stor publik. Istället spelade vi
in runda bords-samtal inne på Redaktionen, Bakom
kulisserna. Utgångspunkten var att ta med lyssnaren
in i de tematiska diskussioner som ligger till grund för
det livesända Fontänbubbel. Detta fortsatte vi med
under 2021. Först på Kävlingevägen och där efter i de
nya lokalerna fram till hösten då restriktionerna
släppte. I slutet av september började vi återigen
sända det publika Fontänbubbel.

REDAKTIONENS PRODUKTIONER
Under 2021 har vi producerat två nummer av Fontänbladet, 31 avsnitt av Bakom kulisserna, 6 ordinarie
avsnitt av Fontänbubbel samt tre Maglemorgon.

FONTÄNBLADET
Verksamhetens magasin, Fontänbladet, är ett medel
för medlemmar att uttrycka sig kring sig själva och
det samhälle vi lever i - intressen, politik, kultur,
livssituation, livsberättelser, eller fiktiva berättelser.
Huvudtema i varje nummer bestäms tillsammans av
medlemmar och handledare på Redaktionsmöten.
Förutom att skriva artiklar, reportage och intervjuer
ingår text- och fotoredigering, korrekturläsning och
grafiskt arbete i sammanställandet av tidningen. Vi
trycker den själva i ca 300 ex och distribuerar den
sedan till våra prenumeranter, samt till verksamheter
och personer vi vill nå ut till i PR-syfte. Sedan 2019
har vi arbetat med att utvärdera och utveckla
strukturen kring Fontänbladet. Vi har implementerat
nya rutiner och hjälpmedel - InDesign, Photoshop,
kameror - för att kunna engagera fler och öppna upp
för att alla medlemmar ska kunna känna sig
delaktiga i varje steg i arbetet med tidningen.
Dessutom för att på sikt kunna producera ett
nummer i månaden, istället för var tredje månad som
i dagsläget.
Tidningsarbetet har under 2021, av förståeliga skäl,
varit upphackat och fördröjt då det stora arbetet
under året har varit att planera och organisera inför
flytt och uppbyggnad av en ny, expansiv
Redaktionsenhet. I de nya lokalerna har vi lagt fokus
på att diskutera och utveckla förståelsen av ett
kollektivt, redaktionellt arbete. Detta genom
workshops, visionsmöten och i konkret arbete genom
att ytterligare fördjupa det tematiska arbetet i
tidningen.

UTVECKLING

Under 2021 har vi sett en stor ökning av antalet
medlemmar sedan flytten till Magle. Redaktionen har
blivit lite av en social hub, och antalet medlemmar
som deltar i arbetet är fler än någonsin. Under 2022
vill vi arbeta vidare utifrån vår kreativa delaktighetsvision. Vi vill lägga fokus på att involvera, och
utbilda, fler medlemmar i det grafiska arbetet med
tidningen samt det tekniska och ljudredigerande
arbetet med podden. Något som kräver ytterligare
resurser.
Det skrivande redaktionsarbetet vill vi utveckla
genom workshops i skrivande, där vi också tänker
att visst fokus ligger på redigerande och kritiskt
bemötande - detta för att få ett tydligare perspektiv
på det enskilda skrivandet genom att förstå sin del i
ett kollektivt redaktionellt arbete.
Vi ser fram emot att kunna börja sända
Fontänbubbel inför publik från scenen i den nya
restaurangen. Podden involverar fler och fler
deltagare och vi vill kunna utveckla den dynamiskt
genom att bjuda in utomstående gäster och skapa en
stigmabrytande scen för lundaborna.

KULTUR OCH MAGLEMORGON
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Lunds Fontänhus arbetar aktivt med att integrera
kultur som rehabilitering i hela verksamheten. Under
året har Kulturgruppen, som organiserar möjligheter
att ta del av kultur men som också kurerar Galleri
Fontan, varit inaktiv p g a flytt och pandemi. Under
våren 2021 presenterade vi dock en konstutställning
som pop-up i LKF's lokaler.
Filmklubben har fortsatt under året. Denna drivs av
en medlem och går av stapeln en måndag i månaden.
Till varje klubb väljs ett tema och det är möjligt att
rösta på en av tre filmer. I början av året besökte i
snitt nio medlemmar filmklubben varje gång, efter
flytten till Magle ökade detta till 16 personer.

ADMINISTRATIONEN
Under året arbetar administrationen på Lunds
Fontänhus med alltifrån ansökningar till projektledning,
statistik, utvärderingar, personalfrågor, scheman,
marknadsföring, organisation, ekonomi, information,
styrelsearbete, personalfrågor, styrelse- och
styrgruppsarbete, ansökningar, utbildningar,
arbetsmiljöarbete, klubbhusmöten, organisationsfrågor
m.m. Även på denna enhet är alltfler medlemmar aktiva
i arbetet som drivs av verksamhetens ledning. Här kan
medlemmar göra alltifrån att sätta upp ett nytt
medicinskåp till att sortera papper, skriva rapporter,
hantera husets utvärderingar eller designa
verksamhetsberättelsen.
Till administrationen söker sig också många medlemmar
som önskar stöd i kontakten med myndigheter eller
behöver stöd i andra samhällsorienterande frågor.
Lunds Fontänhus ger årligen stöd i en mängd processer
rörande alltifrån dialog med hyresvärdar till
överklaganden eller bistår kring vårdkontaker eller i
sökande av ersättningar: ett arbete som går under
beteckningen ”medlemstöd” och som pågår även ute på
husets övriga enheter. Administration ger också
regelbunden information och stöd till medlemmar att
söka fond- och stiftelsemedel.

Då Redaktionen fokuserar på att hitta former och
uttryck för kreativitet testade vi under hösten, på en
medlems initiativ, ett nytt grepp: ”Maglemorgon - en
kunskapsfrukost på Lunds Fontänhus.” Sista
onsdagen i månaden föreläser en medlem,
handledare eller gäst i femton minuter utifrån en
specifik kunskap eller ett djupt intresse. En frukost
förbereds och bjuds på och föreläsningen är öppen
för såväl medlemmar som allmänhet. Vi drog igång
under hösten och det har pratats om sköldpaddor,
esperanto och hur man försvarar Gotland. Detta
format vill vi vidareutveckla under 2022.
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"En social mötesplats so
ter
man kan vara med i ef
r
eget mående. Stöd i sake
som är svåra i livet"

MUSIKPLATTFORMEN
Musik har varit en viktig del av Lunds Fontänhus
verksamhet under flera år och under 2021 fortsatte
vi att utveckla Musikplattformen där medlemmar har
möjlighet att lyssna på, skapa och spela in musik på
ett förutsättningslöst sätt oavsett nivå. Vi är en del
av Redaktionen och använder musiken i alla dess
former som ett verktyg för rehabilitering och ett
bättre mående - ett kreativt medielandskap. På
enheten finns en inspelningsstudio och livescen för
framföranden, samt planering och bokning av
utåtriktad verksamhet.
Genom musikverksamheten vill vi använda musik,
med tillhörande inspelning och digitala
arbetsområden, för att möjliggöra såväl
kunskapsutveckling som inflytande och egenmakt
på området för våra medlemmar.
Musikverksamheten “spiller” även över i resten av
huset på flera olika sätt och bidrar till hälsa och
glädje. Forskning pekar på att musik inte bara bidrar
till underhållning utan också till socialt
sammanhang, minskad stress, ökad empati,
identitet, självkänsla och en möjlighet att uttrycka
sig.

INNEHÅLL UNDER 2021
Under våren 2021 kunde vi erbjuda studiotider,
oftast en dag i veckan under jan-mars. April-juni
kunde vi utvidga verksamheten till tre
studiodagar i veckan. Under sommaren, v 29-33
kunde vi erbjuda alltmer musikinnehåll då
smittspridningen minskat. Under sommaren
erbjöds studiotider, rockmåndag, jazzfredag och
öppen scen i samband med det
veckoåterkommande sommarcaféet på
onsdagar. Under hösten fortsatte vi med
rockmåndag, jazzfredag, massor av studiotider i
vår nya studio, inspelningsteknik-workshops på
fredagar, samt öppen scen en gång i månaden.
Därutöver mängder av spelningar och konserter.

"Jag utgår från redaktion, podd, musik. Det är
bra och trevligt att komma till FH att umgås
med andra. Speciellt då det är tungt och jobbigt i
livet. Arbeta och skratta."

MUSIKPLATTFORMEN
Studio: Återkommande möten med 1 till 5
medlemmar i 1,5 timmes sessioner kring inspelning
av eget material eller covers, där vi arbetade kring
samtal/planering, låtskriveri, förberedelse,
inspelningsteknik, producering, mixning och
mastring av materialet.
Jazz-ensemble: Fokus på samspel kring ett
förberett musikstycke.
Rock/pop-ensemble: Fokus på samspel kring ett
förberett musikstycke. Teknik och teori inom olika
genrer såsom blues, rock, pop, r&b, hip hop, singer
songwriter, svenska visor, improvisation, eget
material, m.m.
Improvisations-ensemble: Fokus på
improvisatorisk musik och framförande.
Kommunikation och improvisation i grupp.
Musik- och låtskrivningsworkshop:
Branschkunskap, låtskriveri, prata, lyssna på och
tolka musik, gehör, text, former, grundläggande teori
och ackordinstrument-kunskap.
Öppen scen: Att möta en publik live och både
förbereda och improvisera. Vem som helst kan signa
upp för att komma upp på scenen. Uppbackat av
musiker från medlemmar och handledare, eller
playback. Inom- och utomhuskonserter.
Anlitade konsert-framträdanden: Under året har
medlemmar tillsammans med handledare deltagit i
div. scenframträdanden såsom: Känslogalan,
Förvaltningsdagen på Mejeriet i Lund, Frivilligdagen
på Mejeriet i Lund, Run for Mental Health,
Skördefest m.fl. Framträdande kräver stora mängder
träning, samspel och övriga förberedelser såsom
soundcheck, riggning av utrustning, marknadsföring,
m.m.
Karaoke: Ett lättsamt och lekfullt sätt att prova på
att stå på scen, sjunga i mick och möta en publik,
mycket uppskattat även av medlemmar som inte
uppfattar sig själva som musikutövare.

"Det betyder enormt mycket. Det är
både socialt och meningsfullt. Fått
många fina vänner. Musiken ger mig
kraft och lugn."

“Mycket viktig - vi
träffas och lär oss
odling och
kommer ut i
naturen”

GRÖNA FINGRAR
Gröna Fingrar är Lunds Fontänhus Gröna enhet med fokus på odling och trädgård.
Som Lunds Fontänhus trädgårdsmästare följer vi årets rytm och arbetar intensivt med
våra utomhusmiljöer och odlingar under sommarhalvåret. Vi tar hand om det vi skördat
och ägnar oss åt vegetarisk matlagning och produktförädling under sommar och höst.
Under vintern tar vi hand om våra gröna miljöer inomhus på Fontänhuset och hjälper till
med vaktmästeriuppgifter, men passar också på att njuta av utflykter och promenader i
naturen. Det skänker mening att arbeta tillsammans och i samklang med årets rytm
skapa förutsättningar för liv och att ta hand om det vi skördar.

På dessa sidor hittar du citat från vår utvärdering där medlemmar berättar om
upplevelserna av Gröna Fingrar och vad det betyder för dem att delta. Många anger att
enheten har stor betydelse och bidrar med viktig social gemenskap, meningsfullt arbete
och struktur samt givande upplevelser av odling, utomhusarbete och kunskapen
däromkring. Många uppskattar möjligheten att arbeta i sitt eget tempo.
Förbättringsförslag som nämns av flera är större lokaler.

"Det är kul att
arbeta ihop och man
"Social gemenskap, frisk
får frisk luft när vi
luft, ny kunskap, lagom
är ute. Man känner
att man gjort något
arbetstempo"
"Arbetsgemenskap, när man kommer
hem."
struktur och

rutiner"

“Att ha något att gå
till som betyder något”

"Det betyder allt"
"Gröna fingrar - kunnat se och fått
möjlighet att utvecklas efter egen
förmåga och nivå. Lär sig mycket
möjligheten att träffa andra i liknande
situation - bryta isoleringen"

GRÖNA FINGRAR
Meningsfullhet och gemenskap på Lunds Fontänhus grönaste enhet

VINTER PÅ GRÖNA
FINGRAR
Vintern 2021 har på många sätt präglats av covid-19
pandemin och de restriktioner som följt med den. Men
pandemin till trots har vi kunnat fortsätta odla vilket
varit en tröst. Vinter är också en bra tid för att fördjupa
sig i olika kunskapsområden inom odling. Den här
vintern har vi haft odlingskunskap om de olika grödor
vi vill odla under säsongen. Vi har bland annat gått
igenom odlingsförutsättningar för tomat, chili, paprika,
selleri och olika kålsorter. Odlingskunskapen tjänar
också som en inspiration inför den kommande
säsongen, vilket lämpar sig väl under året mörkaste
veckor. Redan under januari och februari sådde vi de
första fröerna av chili, paprika och tomat, och källaren
i vår lokal på Kävlingevägen fylldes snabbt med
växande plantor. Under vintern har vi också lagat
vegetarisk mat en gång i veckan och utforskat bakning
med fokus på nyttiga kakor.

VÅR PÅ KOLONIN
Våren är en intensiv period för oss odlare. Både plantor
och frön behöver komma i jorden och ofta finns det
både byggprojekt och anläggningsbestyr som behöver
göras så fort vädret tillåter. Den här säsongen har vi
byggt nytt tak till altanen på vår kolonistuga, målat om
stugan och staketet och byggt ett nytt växthus. Vi har
dessutom fått möjlighet att förvalta ytterligare en
kolonilott i anslutning till den nuvarande vilket inneburit
mycket grävning för att förbereda upphöjda
odlingsbäddar för grönsaksodling. I maj månad hade vi
mycket att göra med flytten från det gamla huset på
Kävlingevägen till våra nya lokaler i centrum.
Utöver vår egen kolonilott och trädgård har vi också
varit med att arrangera, anlägga och sköta
odlingsbäddar på Domkyrkoforum i Lund.

SOMMAR

GRÖNA FINGRAR
Enheten som följer säsongen och årets rytm

SOMMAR I GRÖNSKAN
Efter den intensiva våren bjuder sommaren på en lite
lugnare tid på odlingslotten. Vi behöver vattna, rensa
ogräs och skörda men har också tid att njuta av att
bara umgås med varandra och se hur det växer. Under
sommarhalvåret spenderar vi ofta hela dagen på
kolonin och grillar något gott till lunch. Medlemmarna
har också möjlighet att besöka och använda kolonin på
sin fritid. Den här sommaren fick vi besök av vår
handledarkollega Stina som höll i en workshop i
betonggjutning. Det blev plattor i olika fantastiska
konstnärliga utföranden. Vi har också haft tid för att
måla utemöbler och promenera i Botaniska
Trädgården som ligger nära våra nya lokaler på Stora
Magle Kyrkogata. Promenaderna tjänar både som
återhämtning och inspiration såhär i mitten av
odlingssäsongen

HÖST OCH
SKÖRDEMARKNAD
Hösten är skördens och förädlingens tid. Och vilka
mängder squash vi har skördat i år! Det har räckt både
till våra produkter, till matlagning på Fontänhuset och
för medlemmarna att ta med sig hem. Vi har gjort fem
sorters marmelad med olika smaksättningar, som
exempelvis ingefära och lime, men också kimchi och
olika sorters chutney.
Vi deltog i Lunds skördemarknad där vi sålde våra
produkter och bjöd på skördesoppa. Hela huset slöt
upp och det blev scen, musik och mingel.
Under hösten hade vi också 10-årsjubileum av Lunds
fontänhus, och i samband med detta sålde vi våra
produkter.
När den mest intensiva skörde- och förädlingsperioden
är över börjar vi planera för vinterns naturpromenader,
dagar med vegetarisk matlagning och bakning. Men
det tar inte lång tid innan det börjar klia i fingrarna
inför nästa säsong och nya idéer tar form. Kanske
skulle vi anlägga en örtagård? Eller en
blomsteräng?...

"Att man får lära sig mycket på ett
avslappnat sätt. Friheten att kunna
ta egna initiativ om man vill det"

NATURKONTAKT
Vi erbjuder hälsofrämjande naturupplevelser för unga vuxna stadsbor med
INNEHÅLL
psykisk ohälsa. Syftet är ökad hälsa, återhämtning och stegförflyttningar
mot arbetsmarknaden men också ökad tillgänglighet och ökat intresse för
landsbygden.
Grupper på c.a 15 personer. Omfattning
på c.a 8-12 timmar/vecka
Fokus i kärngruppen på unga vuxna,
såkallade hemmasittare som saknar
sysselsättning i övrigt och har isolerat
sig i hemmet.
Naturupplevelser, friluftsliv, studiebesök
och mindfulness.
Hantverk, kreativt skapande,
produktförädling.
Stöd och inspiration kring arbetsliv och
socialt företagande.
Större inspirationsträffar då vi bjuder in
hela huset att "hänga med oss ut"

VAD ÄR NATURKONTAKT?
"Naturkontakt” är ett projekt, finansierat av Leader Lundaland och EU:s Jordbruksfond för Landsbygdsutveckling, som
drivs 2020-2022. Genom projektet erbjuder Lunds Fontänhus en naturbaserad rehabilitering för unga vuxna med psykisk
ohälsa. Alla som vistats i naturen har själva upplevt den - naturens läkande kraft. Mycket forskning finns idag som
bevisar dess positiva effekt. Studier visar att kravlös vistelse i skog och natur både är lugnande och minskar risken för
psykisk ohälsa samt att naturljud har en stor betydelse för att sänka stressnivåerna. I Naturkontakt utforskar vi
tillsammans grönområden och landsbygden i Lundaland och visar på de möjligheter som finns för rekreation här. Vi
erbjuder ett program med naturupplevelser, hantverk i naturmaterial samt coachande stöd för att stötta deltagaren till
stegförflyttningar mot studier eller arbete. Basen för verksamheten är att bygga gemenskap och en stöttande atmosfär
med struktur och coachning. Genom verksamheten kan den enskilde bygga upp goda vardagsrutiner och hitta en väg till
återhämtning med hjälp av naturens och gemenskapens läkande kraft.
Naturkontakt har i mycket samma byggstenar som HMOU (som presenteras längre ner i texten) med fokus på naturens
läkande kraft, kamratstöd, aktivitetens betydelse och återhämtning. I Naturkontakt har vi vidareutvecklat detta koncept till
en mer omfattande struktur på veckobasis. Under 2021 har en kärnverksamheten omfattat en grupp om i snitt 20
individer per termin som träffats regelbundet och haft aktiviteter 8-15 timmar i veckan. Naturkontakt har dessutom
erbjudit naturutflykter och vandringar riktat till hela Fontänhusets verksamhet.

ÅRETS AKTIVITETER

"Naturkontakt betyd
er allt för mig. Det
är
här jag får min huvu
dsakliga
sysselsättning."

Under 2021 har Naturkontakt gjort ca 46 utflykter i Lundaland
(kommunerna Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp
och södra Eslöv). Vidare har Naturkontakt haft 26 stycken
workshops.

UTFLYKTER I DET GRÖNA
Trots pandemin har vi kunnat göra många fina utflykter
under året. Både till vardagsnära natur på gångavstånd
och när restriktionerna släppte, med bil eller kollektivtrafik
till mer långväga utflyktsmål i Lundaland.
Januari: Botaniska trädgården och Stadsparken.
Februari: S:t Hans backar, Reningsverksdammarna, Botaniska trädgården,
Stadsparken, promenad i Lund och Nöbbelövs mosse.
Mars: Stadsparken, S:t Hans backar, Höje å och S:t Lars.
April: Botaniska trädgården och Sliparebackens skogsträdgård.
Maj: Stadsparken, Nöbbelövs mosse, Brunnshögs Kojskog,
Rinnebäcksravinen, S:t Lars och Höje å, Sliparebackens skogsträdgård,
Kungsmarken och Lomma.
Juni: Botaniska trädgården, Långa bryggan i Bjärred, Fontänhusets
kolonilott och Sliparebackens Skogsträdgård, S:t Lars och
Fågelsångsdalen.
Juli: Botaniska trädgården, Brunnshögs Kojskog, Billebjer och
Fontänhusets trädgård.
Augusti: trädgårdsvistelse i stan samt Åtorpsgården.
September: Dalby stenbrott, Tirups Örtagård, Fontänhusets trädgård och
Häckeberga.
Oktober: Lomma, Örtofta och Häckeberga.
November: Krankesjön, Skrylle, Stenbocksvallar, Genarp och Järavallen
och Saxtorpssjöarna.
December: Torna Hällestad och promenad i Lund.

WORKSHOPS & AKTIVITET PÅ HUSET
År 2021 har Naturkontakt hållit flera andra workshops och aktiviteter.
Januari: välkomstfika och Raw Food-bollar
Mars: genomgång av Återhämtningsguiden digitalt på Zoom och
ulltovning och pilflätning på Fontänhuset.
April: påsklunch
Maj-juni: kurs i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och
workshop i skrivande och workshop med täljning.
Juli: kubb i trädgården och skrivarstuga.
Augusti: gemensam planering av höstprogrammet vid två tillfällen.
September: brädspel, pyssel och kick-off.
Oktober: yoga och låtskrivarworkshop.
November: arbete med guidebok, samarbetsövning och tillverkning av
ringblomssalva.
December: föredrag om sömn, tillverkning av julkransar och spel.

NATURGUIDE &
CERTIFIERING
Under projekttiden utforskar vi landsbygden i
Lundaland, dess naturmaterial och naturmiljöer, samt
hur dessa kan användas för grön rehabilitering och i
framväxandet av ett socialt företag.
Vid projekttidens slut ska detta utforskande mynna ut i
en “certifiering” av ett antal platser i Lundaland som vi
funnit särskilt användbara för mental återhämtning och
rekreation.
Utifrån denna vision arbetar vi med att utforma en egen
naturguide och utvärderar platser i Lundaland för
framtida certifiering, som återhämtningsplatser.
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UTVÄRDERING
Projektets mål var att minst 75% av projektdeltagarna upplever
återhämtning; social, psykisk eller arbetsmässig. Resultatet var att 85%
upplever återhämtning. Resterande 15% anger kanske på frågan kring
huruvida de erfarit återhämtning (social, fysisk och/eller mental
återhämtning).
Projektets mål var att minst 75% av projektdeltagarna skulle uppleva en höjd
livskvalitet och utvidgat socialt nätverk. Resultatet går att dela upp i två
frågor. Den första frågan är om projekt Naturkontakt bidragit till ökad
livskvalitet (T.ex. välbefinnande, stämningsläge, kommunikation och sociala
variabler). På den frågan svarade 85% ja och 15% kanske. Den andra frågan
är om respondenten har utvidgat sitt sociala nätverk i projekt Naturkontakt.
På den frågan svarade 92% ja och 8% kanske.
Målet var att minst 75% av projektdeltagarna upplever att de har fått ökad
kunskap och trygghet i naturen. Resultatet går att dela upp i två frågor. Den
första frågan är om respondenten upplever ökad kunskap om naturen och
särskilt platserna vi besökt i projektet. 75% svarar ja, 17% svarar kanske och
8% svarar nej. Den andra frågan är om platserna som nämns i föregående
fråga (Tirups örtagård, Sliparebacken, Lomma Norra Beach, Örtofta,
Häckeberga, Krankesjön, Skrylleområdet, Stenbocks vallar och
Saxtorpssjöarna), känner du dig så pass trygg på platserna att du skulle
kunna göra en egen utflykt till dem. 92% svarar ja på den frågan och 8%
kanske.

STATISTIK
Antal unika individer som deltagit i någon av Naturkontakts aktiviteter från
projektstart våren 2020 tom april 2022 är 171 personer, tyvärr är de inte
uppdelade per år men uppskattningsvis rör det sig om 75 unika individer totalt
under 2021.
Antal unika individer inskrivna i Unga vuxna gruppen totalt under året var 27
personer varav vissa var med både vår och höst. Dessutom har 4 äldre
medlemmar varit inskrivna som hjälpledare. Så totalt 31 personer under 2021,
under våren 2021 hade vi 14 individer inskrivna samt två hjälpledare och under
hösten hade vi totalt 20 individer inskrivna samt fyra hjälpledare. Av årets totalt
31 deltagare har alla varit aktiva utom en person höst och en person vår pga.
återgång till studier och deltidsarbeten. Ett av projektets mål har varit att minst
30% av projektdeltagarna gör konkreta förflyttningar mot arbetsmarknaden,
t.ex. får en praktik, påbörjar arbetsträning, börjar studera eller återgår till
arbete. Vi kan se när vi sammanställer året att vi har lyckats väl med detta.
Av årets 31 deltagare så har 3 personer (10%) gått vidare till studier, 10 % har
gått vidare till arbete och 10% har gått vidare till arbetsträning eller
arbetsprövning. 5 av deltagarna (c.a. 16%) har gjort en stegförflyttning vidare
till teaterprojektet Joint attention inför våren 2022, detta projekt innebär fler
timmar i veckan och ett målrinriktat arbete mot ett gemensamt mål i formen av
en teaterföreställning.

NATURKONTAKT
Nedslag i några intervjuer med Naturkontakts deltagare

DANIEL
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Det har betytt att jag har fått komma ut. Det har
också betytt att jag har fått träffa nya
människor. Det är lättare att komma igång på
dagen om man har något mål. Om inte
Naturkontakt så skulle jag ha varit hemma bara.
Det hade varit tråkigt. Jag mår bättre generellt,
känner mig lugnare i kroppen, mindre stress.

IDA
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Enormt mycket! Det har varit en motivation att
komma hemifrån. Det har varit mycket givande
socialt och hjälpt mig att känna mig bekväm att
prata med folk. Det är mycket trevliga
människor i gruppen.

MY
Vad har Naturkontakt betytt för dig?
Mer än vad jag själv inser. Jag har haft två
psykoser på två år. Jag tror inte återhämtningen
hade gått så fort om jag inte hade haft
Naturkontakt som har varit ett helande moment
för mig. Det är en fin grupp. Jag har känt mig
hemma i gruppen och trivts jättebra med både
ledare och deltagare.

SAMVERKAN, FINANSIERING &
NÄTVERK
Under året har vi samarbetat med flera lokala aktörer inom naturuppleveler
och friluftsliv i Lundaland. Vi har bland annat vandrat med alpackor från
Åtorpsgården och hyrt in naturguiden Carina från företaget “Care Of Nature”
som hållit ett flertal uppskattade workshops med Naturkontakt, kring allt från
täljning till matlagning över öppen eld.
Vi fortsätter också vårt samarbete med Friluftsfrämjandet Region Syd och
deras Häng med oss ut-metod, (HMOU), som de tagit fram i samverkan med
socialpsykiatrin i Sjöbo. Metoden syftar till att göra friluftsliv och återhämtning
i naturen mer tillgängligt för människor med psykisk ohälsa genom att
verksamheter som redan arbetar med målgruppen och Friluftsfrämjandet
samarbetar.
På Fontänhuset var vi två personer som utbildade oss i metoden redan år
2020 och våren 2021 var vi på en uppföljande inspirationsdag där vi
nätverkade med andra HMOU-ledare och lärde oss nya tekniker till framtida
workshops. Under året har dessutom ytterligare en av våra medlemmar fått
chansen att gå Friluftsfrämjandets HMOU-utbildning och bli hjälpledare i
Naturkontakt. Vi ser fram emot att fortsätta och vidareutveckla detta
samarbete och utbilda fler hjälpledare under 2022.
Samarbetet med finansiären Leader Lundaland fortsatte också under året
och när Covid-restriktionerna lättade blev vi via dem inbjudna till träffar med
EAT Lundaland, som var mycket uppskattade. Vi fick förutom god mat och
gott sällskap, nya värdefulla kontakter med lokala aktörer inom restaurang
och mathantverk i Lundaland.
Vi har ett gott samarbete med Psykiatrin och Försäkringskassan som skickar
deltagare till oss. I projektets styrgrupp sitter såväl representanter från
Psykiatrin - Baravägen och We Mind - som från Försäkringskassan och från
Lunds Fontänhus styrelse.
Under året har vi också systematiskt jobbat för att deltagarna i Unga vuxnagruppen ska bygga fler nätverk internt på Fontänhuset genom att bjuda in
andra medlemmar och handledare till workshops och som gäster på våra
utflykter. Vi har sett positivt resultat av detta arbete då deltagarna snabbare
känner sig hemma i Fontänhusmiljön. När vi stegvis introducerat dem till
andra handledare underlättas också deras övergång till andra enheter;
såsom studentenheten eller Gröna fingrar och ett allmänt större deltagande i
husets aktiviteter.

Återhämtning är en djup personlig och
unik förändringsprocess som kan omfatta
nya attityder, värderingar, känslor, mål
och roller. Det är ett sätt att leva ett
tillfredsställande, hoppfullt och
konstruktivt liv även inom ramen för de
begränsningar som sjukdomen ger. Det
innebär att skapa ny mening i sitt liv och
om att växa förbi den katastrof sjukdomen
kan ha åsamkat.
William Anthony, 1993

"Fontänhuset har en oerhört varm
och välkommande atmosfär. Här kan
man komma och vara som man är,
vilket är väldigt avslappnande och
läkande. Kravlösheten ger en skön
känsla liknande den som sker vid en
riktigt bra semester, samtidigt som
jag i mitt fall sakta men säkert tar
mig framåt i studierna, en mycket
häftig kombination"
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Årets utvärdering visar
att runt 90 % erfar ökad
återhämtning i fråga om
socialt liv, personlig
utveckling och/eller
arbetsliv.

"DET ÄR UNDERBART MED
EN PLATS DÄR MAN INTE
STRESSAS AV TEX
TIDSKRAV"

"DET ABSOLUT VIKTIGASTE ÄR
DET FANTASTISKT UNDERBARA
FÖRSTÅENDE BEMÖTANDE JAG
FÅR AV HANDLEDARNA. HELGA
OCH ALLA ANDRA HANDLEDARE
ÄR HELT FANTASTISKA OCH
FÅR MIG ATT LEVA. DETTA ÄR
HELT OVÄRDERLIGT"

"Återhämtning är svårt att
mäta man tycker att hela
samhället borde vara som
Lunds fontänhus, öppet &
vänligt"

"DET HAR HJÄLPT MIG ATT FÖRSTÅ BETYDELSEN AV VILA NÄR MAN
PLUGGAR OCH HUR VIKTIGT DET ÄR ATT HA DEN BALANSEN"

ÅTERHÄMTNING

På Lunds Fontänhus

"Innan jag kom hit var det
mörkt och ensamt.
Fontänhuset har gett mig
mycket och jag börjar
känna värmen inombords
och kärleken på ett
vänskapligt sätt har
påverkat mig positivt"

"AVDRAMATISERING
AV PSYKISK
OHÄLSA I
STORT"
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är klart att jag
har fått en
förbättrad psysisk
hälsa sedan jag kommit
till Fontänhuset i Lund.
Det enda jag ångrar
är att jag inte kom
till Fontänhuset
tidigare"
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"Tack vare handledningsmöten så har jag kunnat orka med
tillvaron och få bättre struktur på livet och studierna"

"Det bästa är att man arbetar
efter sin dagliga förmåga"

ÅTERHÄMTNING

På Lunds Fontänhus

TACK FÖR ERT AVGÖRANDE EKONOMISKT STÖD

EMMAUS LUND

LRV
LKF

FIXA TILL!
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Fixa Till är en återbruksverkstad på Linero torg som är
öppen för alla. Verksamheten har under 2021 letts av
Lunds Fontänhus men drivits tillsammans med Emmaus
Lund, LKF, Eos Cares, Nya möjligheter och Lunds
Renhållningsverk.
Hit kan individen komma för att använda verktyg, laga,
fixa, sy, måla, få tips och inspiration eller bara komma
inom för en kopp kaffe och gemenskap. Fixa Till syftar till
att minska svinn och stimulera till återbruk, samt öka
kunskap och medvetenhet om miljö och hållbarhet.
Genom verkstaden får också grannskapet en mötesplats.
På Fixa till ges även människor med psykisk ohälsa, som
står utanför arbetsmarknaden möjligheter att skapa en
meningsfull vardag, få hjälp med struktur och stärka sin
livskvalitet.
Av Emmaus Lund får verkstaden möbler, kläder och ting
som inte blivit sålda och annars hade kastats. Vi lär oss
olika tillvägagångssätt för att laga, restaurera eller göra
om dessa saker för att kunna ge dem nytt liv och kunna
erbjuda dem till försäljning igen.
Verkstaden är utrustad med träverkstad, målarrum,
symaskiner, pysselhörna och soffgrupp för fika och
samtal. Intresserade deltagare får möjlighet att lära sig
mer om bl.a. enklare snickeri, verktygslära, slipa,
spackla, måla, sy, möbeltapetsering och mycket annat.
Vi skapar förutsättningarna för att ge fler ett ökat
självförtroende till att kunna laga och återbruka saker och
göra detta med miljömedvetna metoder. Här är du med
och påverkar det lokala miljöarbetet och vi tror att det
ökar känslan av egenmakt. Lokalen fungerar även som
en social mötesplats där individen kan stärka sitt sociala
kapital. En del tittar bara in för att ta en fika och prata lite.
För många individer kan detta vara ett första steg till att
bryta social isolering och att efterhand kunna närma sig
en mer aktiv roll i verksamheten och i samhället. Genom
dessa sociala möten kan vi även fånga upp personer ur
allmänheten som faller inom våra verksamheters
målgrupper och hänvisa dem vidare.

"Möjlighet
att träffa

andra"

UTÖKADE ÖPPETTIDER
& FLER BESÖKARE
Öppettiderna har utökats successivt under året.
Under våren 2021 var verksamheten öppen en gång
i veckan, detta utökades sedan till två tillfällen i
veckan och under hösten till fyra tillfällen i veckan.
Under året har personal från Fontänhuset lärt upp
och stöttat nya medarbetare från Eos Care som
vuxit in i alltmer ansvar och självständighet. Även
LSS-verksamheten “Nya möjligheter” anslöt till
arbetet på Fixa till under två dagar i veckan. Med
gemensamma krafter har vi kunnat utöka
öppettiderna och skapa en verksamhet som sjuder
av liv och rörelse.

ARBETSSÄTT
Precis som på Fontänhusets övriga arbetsenheter
arbetar handledare, medlemmar och personer från
allmänheten sida vid sida. All verksamhet bygger på
frivillighet, individen kan både ge och få stöd utifrån
sina förutsättningar och själv reglera sin
återhämtningsprocess. Det friska hos individen
uppmuntras och stärks. Genom gemensamt arbete
möjliggörs utvecklandet av ömsesidigt stöd, vänskap
och förbättrat mående. Handledaren ger aktivt stöd,
men strävar mot att stärka medlemmarnas
självständighet. När individen känner sig tillräckligt
bekväm i sin roll ges denne också möjlighet, och
uppmuntras till, ökat inflytande och ansvar.
Medlemmar håller i möten, välkomnar nya, ger
rundvandring och testar ibland på att vara ansvarig
för dagen och hålla öppet.
I sann Fontänhus-anda erbjuds kollegial samvaro
och individen får känna sig väntad, sedd och
behövd. Det ges också förberedelse för arbetslivet
genom praktisk erfarenhet men också genom
erfarenhet av att jobba tillsammans med personer
med många olika bakgrunder och att behöva
samarbeta.
I enlighet med den arbetsinriktade dagen och
medlemsinflytande håller vi dagligen
gemensamma möten där vi planerar vår dag
tillsammans. Vi går då igenom upplägget för
dagen, vilka uppgifter som finns och vem som vill
göra vad. Vi sätter kontinuerligt ihop
handlingsplaner för renoveringsobjekten. Det finns
plats både för kreativitet, att testa sina egna idéer
och att arbeta praktiskt. Under mötena får den
enskilde också möjlighet att dela med sig till
gruppen om det är något det kan vara bra för de
övriga att känna till, smått som stort.

WORKSHOPS &
GEMENSAMT
LÄRANDE
Under ett år på Fixa Till görs enormt många olika
återbruks- och lagningsprojekt!
Under detta år har vi, efter pandemin, även dragit
igång igen med workshops! Under hösten 2021 har
dessa hållits en gång i veckan. Konceptet vi
utformat bygger på behov som vi upptäckt kring
grundläggande sömnad och möbelvård. Detta
resulterade i två workshopsserier under hösten. I
början av hösten ägnade vi runt två månader till Lilla
syskolan, med olika föreläsningar och workshops
kring just sömnad med teman såsom “grunderna i
symaskin”, “sy om klädesplagg”, byt dragkedjan”,
“sy tygpåsar och örngott” “lappa och laga”, olika
broderitekniker m.fl. Trycket på dessa workshops
blev stort med runt 20 deltagare per gång och vi fick
köpa in nya symaskiner. Det är överlag väldigt
uppskattat med våra symaskiner och sykunniga
medarbetare och att det varit workshops varje vecka
på olika händiga teman.
Efter Lilla syskolan blev det dags för Lilla
Möbelskolan med en mängd spännande workshops
på teman såsom “Vårda dina möbler”, "Lär dig måla
om dina möbler”, “Möbeltapetsering” m.m. Mellan
workshop-tillfällena har det funnits gott om tid för att
fortsätta öva upp nya färdigheter kring dessa olika
“serier” och bidra till det gemensamma arbetet med
alltifrån sömnad till omklädning av stolar. Det har
uttryckts behov och önskan om öppettider även på
kvällar och helger för de som jobbar dagtid.
Utöver ovannämnda serier har året bjudit på b.l.a
smyckestillverkning, pärlplattande, återburkade
julklappar, färgtryck på textil, decoupage m.m.
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JOINT
ATTENTION!
ETT NYTT ARVSFONDSPROJEKT STARTAR
Under hösten 2021 skapades en ny arvfondsansökan
för att kunna vidareutveckla det goda arbetet som
påbörjats inom TÖG (Teater över gränserna) men
också inom andra kreativa delar inom Fontänhuset.
Projektet heter Joint attention ”Ja” och fick startbesked
under hösten 2021 och startade i oktober. Under årets
tre sista månader arbetade projektledaren och övriga
krafter inom Lunds Fontänhus med såväl inrekrytering
av deltagare, projektplanering och "prova på
workshops" för nyfikna.

STYRNING &
UTVECKLING
Projektets styrgrupp och utvecklingsgrupp tagits form
med representanter från Lunds och Malmö
Socialförvaltning, Vuxenpsykiatrin i Malmö, Lund och
Helsingborg, Wemind, Primärvården,
öppenvårdcentraler, Lunds Universitet (instututionen för
psykologi), FINSAM Lund, Samverkansansvarig från
Försäkringskassan, Sagohuset, Studieförbundet
vuxenskolan Lundabygden, teaterlinjen Fridhems
Folkhögskola, Holma Folkhögskola samt flera
representanter från målgruppen.

FÖR VEM & VARFÖR?
I en tid med arbetslöshet och psykisk ohälsa vill Lunds
Fontänhus tillsammans med kulturarbetare och
målgruppen, människor med psykisk ohälsa, driva ett
lustfyllt projekt där kreativa processer går hand i hand
med stöd mot framtid, studier och arbete. I projektet
skapas en plattform för meningsfull sysselsättning
parallellt med individuellt stöd rörande vägen vidare. Vi
tror på kraften i gemenskap, i gemensamma mål men
också i vikten av kreativ verksamhet. Det är därför vi
vet att detta projketet kommer stötta många till så väl
bättre mående som nya vänskaper och vägar framåt i
livet.
Projektet riktar sig till individer med psykisk ohälsa
som t.ex. uppbär försörjningsstöd, sjukpenning,
aktivitetsersättning eller sjukersättning.

Ett projekt för Kulturunderstödd
Rehabilitering

RÖSTER FRÅN DELTAGARE SOM
STARTAT PROJEKTET VT 2022
"Det är bra att det är så regelbundna tider
så att man får rutiner. Det är superhärliga
deltagare som vågar öppna sig (efter
individuell förmåga) och som förstår,
respekterar, stöttar och uppskattar
varandra. ledarna är väldigt duktiga och tar
projektet på allvar - även om vi såklart har
väldigt roligt."

"Bra atmosfär, bra handledare
som guidar, ger bra förslag, samt
hjälper en att utveckla."

"Precis börjat på denna. det känns
väldigt positivt och spännande och
inspirerande."

JOINT
ATTENTION!

Ett projekt för Kulturunderstödd
Rehabilitering

PROJEKTINNEHÅLL
OMFATTNING
Varje termin genomför projektet två kulturunderstödda projekt. Projekten pågår under 16
veckor och omfattar tio timmar till ungefär
halvtid, med successiv utökning av tid och
intensitet. Varje termin tar vi emot upp till 15
deltagare inom varje inriktning.

KUR 2.0
Kulturunderstödd Rehabilitering. Kreativa
grupprocesser som sker på daglig basis eller
flera gånger i veckan, efter den enskilde
individens behov och förutsättningar. Syftet är
att skapa en struktur, ge sammanhang och
funktion för den som väljer att medverka. Under
projekttiden erbjuds två kulturunderstödda
projekt per termin och de olika linjerna kommer
att vara:
TUR: Teaterunderstödd rehabilitering
BUR: Bildunderstödd rehabilitering
DUR: Dansunderstödd rehabilitering
MUR: Musikunderstödd rehabilitering
SUR: Skrivunderstödd rehabilitering.
SKAPELSEN
Det gemensamma målet som gruppen arbetar
mot ska vara olika former av scenkonstverk som
ska möta en offentlig publik. Projektet arbetar
även med att ta
fram olika former av arbetsplatsutbildningar
i samverkan med deltagarna.

Ett projekt tack vare:

ISA-LINJEN
Stödet är både individuellt och gruppbaserat och
innehåller tre spår. Dels ett stöd mot en arbetsmarknad
eller studier i form av IPS eller SEd. För de deltagare
som inte är redo för en arbetsmarknad finns spåret
Ingen aning.
Inom ramen för ISA-linjen skapas också det vi kallar för
"Grogrunden" . En plattform för samtal, delande,
föredrag och personlig utveckling på områden som rör
hälsa, studier och arbete. Verksamheten genomförs i
nära samverkan med Lunds Fontänhus Vägar vidare
delar.

KULTURELL"SPILL OVER" OCH VIKTEN AV
PLATTFORM
Genom projektet ges också hela Lunds Fontänhus en
ännu större input rörande kulturområdet. Under hösten
2021 bjöd projketet in till bildverkstad, skrivarverkstad,
körsång, teater- och låtskirvareworkshop. Inför 2022
planeras en Fontänhuskör, dans för hälsa för unga tjejer
m.m. riktat till hela Lunds Fontänhus. Även projektet är
naturligtvis öppet för intresserade medlemmar men
också nya som kommer utifrån. Vi ser det som en stor
vinst att projektet görs inom ramen för Lunds Fontänhus
med möjlighet för projektdeltagarna att utveckla
bestående nätverk och stöd som finns kvar även efter
projekttiden.

DELAKTIGHET
Inom verksamheten har
delaktigheten uppfattats som
hög och 77,8-78,2 %
upplever att de kan
presentera/få sina åsikter
hörsammade. 8,4-9,4 svara
nej och resterande svarande
anger svar som "ibland" eller
"har inte provat" eller "beror
på situation" etc.
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På Lunds Fontänhus

"Jag har känt mig delaktig i
redaktionen. Alla blir sedda och hörda"
"Jag är med på
planeringen i gröna
fingrar"
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"I musikverksamheten råder en
bra balans i detta är min
övertygelse"
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"Göra trevliga saker
med andra som kan
bli viktiga för min
vänkrets"

"Jag och Stina bestämmer allting tillsammans
som gäller mina studier och det är skönt att
känna att man har kontroll igen. "
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"Man måste välja själv vilket man vill
syssla med, och man kan också
bestämma själv när man vill ta ledigt.
Detta upplevs som en arbetsträning
som tar hänsyn till hur du känner att
din kapacitet är, och som låter dig
öka arbetet som du vill"

"Medbestämmande genomsyrar verksamhetens arbete"

VÄGAR VIDARE, EN VÄG FRAMÅT & EXAKT, 2021

VÄGAR VIDARE MOT STUDIER &
ARBETE

OM VÄGAR VIDARE
Enheten består av två grenar eller systerenheter, där den ena riktar sig till personer
som är i eller är på väg till studier (En väg framåt) och den andra riktar sig till personer
som är i eller vill ut i arbetsliv (Exakt). Vårt arbetssätt går under namnet Lundamodellen
och här kombineras de individinriktade modellerna SEd (Supported education) och IPS
(Individual Placement Support) med Fontänhusmodellens kollektiva och
sammanhangsinriktade struktur. Jämsides med det individinriktade stödet finns här
möjlighet till sammanhang, sociala aktiviteter, nätverksträffar, studiegrupper, friskvård
m.m.
Enheterna har under årets alla vardagar samlat sina deltagare i en gemensam
mötesstruktur med enhetsmöten morgon och eftermiddag. Utifrån dessa har den som
studerar eller söker arbete kunnat strukturera sin dag tillsammans med andra och
enheterna har under hela 2021 gett ut gemensamma terminsprogram. Totalt har ca.
fyra tjänster arbetat kopplat till Vägar vidare.

STATISTIK, 2021
Genom den nära samverkan som finns mellan enheterna har flera individer erbjudits en
smidig övergång mellan studier och arbete och vice versa, vilket varit ett av syftena med
enheternas nära samverkan. Att ha dessa modeller i en Fontänhus-kontext möjliggör en
kedja från sjukskrivning till återhämtning, vidare till studier och arbete under samma tak.
Under 2021 har enheterna haft ett kontinuerligt intag av nya deltagare, varav ett litet
överslag på kvinnor som utgör 53%. Under våren då det fortfarande var många
restriktioner var inflödet på nya något lägre men under hösten och efter vår flytt till
rymligare lokaler har intaget av nya varit omfattande. 201 individer har varit inskrivna i
Exakt och/eller En väg framåt under 2021, totalt utgör detta 185 unika individer som har
varit inskrivna i ”Vägar vidare”. Enheterna har därutöver även gett tillfälliga stöd till
ytterligare ett stort antal individer via stöd i myndighetfrågor, överklaganden,
nätverksträffar, grupper och studieplatser. Av dessa 185 unika individer är det så många
som 81% som varit registrerade i arbete, studier eller arbetsträning/praktik, hela eller
delar av året, vissa i fler än en aktivitet.
Totalt har vi haft 84 individer som varit registrerade i studier under 2021, av dessa tog 12
personer examen. 34 individer påbörjade studier under 2021 efter att t.ex. ha varit
sjukskrivna. Vår insamlade terminsstatistik visar att de deltagare vars studieresultat vi
känner till gemensamt har tagit i snitt 73% av sina registrerade studiepoäng. 81% under
våren 2021 och 66% under hösten 2021. I linje med detta visade årets utvärdering där
deltagarna ger svarar på en rad frågor att 74,1 % att dem som lämnat in tenor eller
likande oftast får godkänt sedan de börjat på Fontänhuset. Vi klarar med råge målen för
En väg framåts verksamhet, dvs. att minst 50 % av våra deltagare klarar sina studier.
Totalt fick 80 personer stöd i anställningar under 2021 av Vägar vidare, varav 47 individer
återgick till arbete under 2021. Dessa 80 individer har under året gemensamt haft 123
olika tjänster! Av deltagarna i Vägar vidare är det 17 individer som haft praktik eller
arbetsträning.
35 individer var inte registrerade i studier eller arbete under 2021 men deltog på olika sätt
i förberedande stöd mot arbete eller studier, deltagande i nätverksträffar, studiegrupper
m.m. Ett 13-tal har varit ute i arbetsträning eller praktik under året.
På nästkommande fyra sidor följer huvudresultaten ur årets utvärdering på Vägar vidare.
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STUDIER/JOBBSTÖD
VÄGAR VIDARES BETYDELSE
Varje år genomför vi en större enkät bland
medlemmar för att på ett bra sätt kunna
utvärdera verksamheten. Vägar vidare
hade 46 inkomna svar. På följande sidor
kommer delar av resultatet att presenteras.
Vad betyder En väg framåt/Exakt för dig?
Den här frågan var öppen och av svaren
blir det tydligt att stödet på Fontänhuset i
många fall är av väldigt stor betydelse för
att individen ska må bra i sina studier och i
sitt liv. Några röster i citatform här på
sidorna.

"Socialt sammanhang och stöd i
struktur och framför allt i studieteknik.
Det är också skönt att ha någon att
rapportera till när man är klar med en
uppgift. Det är också roligt att kunna
dela sina framgångar med andra."
"Det ger mig stöd att
strukturera mina studier på
ett sätt som är individuellt
anpassat till mig och mina
förmågor/svårigheter."

På Lunds Fontänhus
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"Ett stöd i jobbsökandet
"

"Det ger mig ett socialt
sammanhang och en lugn plats
att studera på. Det hjälper mig
att hitta en balans och att inte
plugga för mycket"
"Tidigare har det varit ett stöd i mina
studier t.ex genom Pomodoron och de
enskilda handledningarna. Det ger en
gemenskap att göra det tillsammans
även om alla gör sin sak och det är det
som är så fint med Pomodorotillfällena.
Handledningen är fortfarande till stor
hjälp då jag känner att jag får stöd
oavsett vad det är jag behöver stöd i"

Framtidstro. Framtidstro är otroligt
viktigt för att vilja leva.
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STUDIER/JOBBSTÖD
På Lunds Fontänhus
"Jag får stöd i mina studier, både
motivation/peppning och planering. Det känns
så bra att veta att jag har en plats att komma
till så att jag inte fastnar hemma. Även på
dåliga dagar när jag inte riktigt orkar plugga
så mycket finns det en plats att gå till. Jag
trivs verkligen och känner mig uppskattad."

"Hjälp
& stöd
. Ett
ställe a
tt sitta
plugga
&
på. Pla
nering
."
"Sammanhang +
möjlighet att få uppslag
för vad jag ska syssla
med i framtiden."

"Att ja
g är tr
ygg
med
a
tt jag
kan få
job b e
studie fter
r."

"Det finns personer som
jobbar med dig och hur du
fungerar inte bara en
allmän mall. Det är
acceptansen att du fungerar
annorlunda och det är okej."

"Bra stöd och samtal
med handledare - bra
bollplank"

"Det är ett bra stöd,
både psykiskt och
praktiskt."
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POSITIV INVERKAN
De aktiviteter eller sammanhang
som respomdernterna i
utvärderingen anger haft positiv
inverkan på studier, arbete, vardag
eller mående är framförallt: Enskild
handledning/individuellt stöd
(69,8%), sammanhanget på
Fontänhuset med möjlighet till
lunch, kaffe, gemenskap (58,1%)
samt studieplatser och/eller
Pomodoroträffar (53,5%).
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ÖKAD LIVSKVALITET
LIVSKVALITET
88,9% av deltagarna
anger att deras
livskvalitet har påverkats
av deltagandet och
stödet på Fontänhuset
(nej 2,2%, kanske 8,9%)

”Att komma ut och träffa folk
är jätteviktigt för hur jag mår.
Handledarnas stöd sträcker sig
utöver bara studierna, och det
känns som att jag är
accepterad precis som jag är
här. Annars är det lätt att jag
inte tycker att jag har något
värde.”

"Meningsfullhet i vardagen,
speciellt när ens psykiska mående
kanske inte är särskilt bra. Stöd och
hjälp vid motgångar, både i
skolarbete samt i övriga delar av
livet. Jag mår betydligt bättre när
jag varit nere på Fontänhuset"

"Utan
studieenheten
skulle jag aldrig
kunna studera."
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"Mår bättre och kan se fram emot både livet och
skolan på ett bra sätt."
”Jag har fått ökat

”Gladare, samt får mer
arbete gjort vilket
innebär mindre psykisk
påfrestning och ångest
överlag i vardagen.”

självförtroende och
tilltro till att jag klarar av
mina studier och så
• "F o n
småningom kan bli
tä n h u s
ve r k s a
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het be
självförsörjande.”
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”Tack vare strukturen och stödet jag får av
min handledare känns inte studierna
överväldigande, och det har blivit lättare att
klara av dem. Det ger ökat självförtroende
och sinnesfrid.”

der allt
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”Jag var nervös fö
r att orka studier
men nu har jag en
plats att planera
studierna på och få
utrymme att
studera på i lugn o
ch ro.”
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HANTERA MOTGÅNGAR
HANTERA MOTGÅNGAR
Ungefär 70% uppger att något
inom En väg framåt påverkat det
egna sättet att hantera motgångar.
Majoriteten av de öppna svaren om
vad det är som varit hjälpsamt
pekar på den individuella
handledningen. Även
nätverksträffar och gemenskapen
med andra studenter är faktorer
som hjälper till att hantera
motgångar.

g och stöd
”Ja får peppnin
te går bra.
även när det in
känna att
De får mig att
ta inte är
en kuggad ten
vilket jag
hela världen,
stnar i. Det
annars lätt fa
å att
blir ett fokus p
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komma vidare

”När jag fastnar i
negativa tankemönster
hjälper Fontänhuset oc
h
handledarna mig att
fokusera på möjlighete
r,
det friska och en posit
iv
framtid.”

rksträff om
”Var på en nätve
nya
perfektion. Fick
perfektion
infallsvinklar på
gra knep på
och lärde mig nå
m kan
hur perfektionis
utmanas.”

"Jag känner mig mer motiverad att studera och
får hjälp att ta mig igenom tuffa perioder där
orken inte finns. Det är väldigt viktigt för mig
att kunna komma hit så att jag inte fastnar
hemma"

" En väg framåt på Fontänhuset har hjälpt
mig att hålla studiemotivationen uppe,
"Det betyde
r
enormt
men det har också gett mig en chans att
mycket! Uta
n Fontänhu
komma ut och träffa andra människor
se
Lund så had
e jag inte kla t i
vilket har varit viktigt för mig. Min
ra
av mina univ
ersitet stud t handledare har hjälpt mig att planera
ie
på Lunds un
iversitet. My r mina studier på ett bra sätt, och har med
cke
tacksam fö
r all hjälp och t sitt stöd och sin peppning hjälpt mig att ta
stöd jag fåt
t"
mig igenom perioder där motivationen
inte alltid funnits där. Jag har alltid känt
mig välkommen och uppskattad här"

”Min handledare hjälper mig se
andra perspektiv och att sätta
r
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h
motgångar i ett större
”Nu när jag
ch
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S
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sammanhang. Då jag själv gärna
problem med
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liknande så ha
ig
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handledare ett stort stöd i att
handledare hjä
hitta strategier att hantera det
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på ett hållbart sätt. Min
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handledare är också väldigt
har också hjälp
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peppande och positiv, det
få ordning
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betyder väldigt mycket då jag
känns som en
aldrig haft det hemifrån.”
röra.”

"JAG ÄR INTE ENSAM & JAG KAN
PLUGGA MIG TILL EN BÄTTRE
FRAMTID"

FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
Det som deltagarna uppger kan förbättras
handlar till stor del en om en önskan att
kunna träffa sin handledare oftare. Flera
har en önskan om fler handledare på
enheten. Det trycks också på vikten av
olika sorters studieplatser, både tysta och
enskilda men kanske också att det finns
utrymmen där det är okej att prata. Många
är nöjda och ser inga förbättringsbehov.
Det nämns att enheten behöver bli bättre
på att främja samvaron både internt och
med övriga huset, samt utökade öppettider
för den som vill sitta och arbeta/studera.
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STUDIEENHETEN
EN VÄG FRAMÅT
Lunds Fontänhus har sedan hösten
2012 bedrivit ett aktivt arbete riktat till
studenter som har psykisk ohälsa. Det
som startade som ett förprojekt 2012,
med resurser från Region Skåne,
Lunds Universitet och
Sparbankstiftelsen Öresund är sedan
flera år en etablerad enhet som ger
stöd till runt 90 deltagare varje termin.
Vi erbjuder ett varierat och individuellt
stöd som över tid sträcker sig så långt
behovet finns.
På Fontänhuset ges den enskilde stöd
till såväl studierehabilitering som stöd
att kunna påbörja, bibehålla och fullfölja
studier. Enheten syftar till att stödja den
enskilde att nå sina studiemål och
samtidigt erfara förbättrat mående, en
fungerande vardag med bra
studierutiner, ökad självkänsla och ett
utökat socialt nätverk.
I Lund har vi sedan starten utarbetat
vår egen Lundamodell av SEd
(Supported Education) som kombinerar
Fontänhus-modellens fokus på
gruppens kraft, delaktighet och
ömsesidigt stöd med ett individuellt
utformat stöd. Modellen är holistisk och
innefattar såväl individuellt stöd som
möjligheten att delta i ett studiesocialt
sammanhang med forum för
gemensamt lärande, struktur och stöd
samt sociala aktiviteter och friskvård.
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STUDIEENHETEN
LUNDAMODELLEN
Under 2021 har enheten fortsatt tillhandahålla ett
smörgåsbord av insatser i enlighet med den grundmodell
som presenterats ovan.

STUDIEPLATSER &
SAMMANHANG
Att ha någonstans att studera, en plats att gå till och
lämna sitt hem är en viktig komponent för de flesta
studenter, därför har just studieplatser varit en viktig del
av Lundamodellen. Under första halvan av året erbjöds
studieplatser på Fontänhuset på Kävlingevägen men
framförallt i vår tillfälliga ”filial” Filippi på Sandgatan där vi
hade öppet flera gånger i veckan. I och med flytten till
Magle Stora Kyrkogata har vi från sommaren 2021 haft
våra studieplatser under samma tak som övriga
Fontänhuset, vilket har varit ett lyft. I studierummen finns
upp mot 20 arbetsplatser, wifi, dator att låna i en
hemtrevlig och stillsam miljö. Det finns tillgång till skrivare,
fika och ett socialt sammanhang. Här kan du inte bara
studera. Du är sedd, väntad och behövd och kan både ge
och få stöd. Genom två gemensamma enhetsmöten varje
vardag hela året kan individen synliggöra sina studier och
sin vardag tillsammans med andra. Fikapauser och
gemensam lunch är en självklarhet.
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Pomodoroklockan till höger,
används i
studiegrupperna
och ringer för paus
var 25:e minut.

STUDIEGRUPPER
Studiegrupper med tekniken Pomodoro innebär att
studenterna tillsammans fokuserar på sina studier i 25
minuter för att sedan gemensamt pausa i 5 minuter.
Det är en beprövad metod som ger stöd till såväl
igångsättning som paus. Pomodoro-grupperna är
öppna och pågår i 2,5 timmar per tillfälle. Under våren
hade vi sex Pomodorotillfällen per vecka, både online
och på plats, under sommaren något färre pass per
vecka. Trots möjlighet att under hösten återgå till mer
verksamhet på plats har vi fortsatt med Pomodoroonline ett par tillfällen per vecka då det visat sig vara
en viktig verksamhet för medlemmar som är hemma.

PROKRASTINERINGSGRUPP
Prokrastineringsgruppen vänder sig till studenter och
andra som har en tydligt uppskjutande problematik.
Metoden är evidensbaserad och delad till Fontänhuset
av Lunds Universitets studenthälsa. Modellen innebär
att deltagaren sätter upp mål för kommande vecka och
presenterar sedan resultatet för gruppen. Det ingår
moment där deltagarna arbetar i par med att både
sätta mål och coacha varandra sinsemellan. Vid varje
träff diskuteras också något relaterat ämne som
exempelvis smarta mål, belöning, tidsoptimism eller
struktur. Under vårterminen genomfördes två
omgångar av Prokrastineringsgruppen online med
sammanlagd drygt 20 deltagare. Under hösten, då det
åter var möjligt att träffas fysiskt, genomfördes
ytterligare en omgång på plats på Magle Stora
Kyrkogata.
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STUDIEENHETEN
LUNDAMODELLEN
NÄTVERKSTRÄFFAR

INDIVIDUELLT STÖD

Under 2021 har vi under terminerna erbjudit det vi
kallar för Nätverksträffar varje tisdagseftermiddag.
Sammanlagt genomfördes 28 träffar. En Nätverksträff
är en föreläsning eller en workshop som hålls av
medlemmar, handledare eller inbjudna gäster.
Träffarna är öppna och har tema och innehåll som
syftar till att berika studier eller arbetsliv. Genom
Nätverksträffarna ges våra studenter möjlighet att lära
känna varandra och bolla såväl lösningar som problem
ihop kring olika relevanta områden. Under våren hölls
samtliga Nätverksträffar digitalt men under hösten
genomförde vi dessa träffar på plats i våra nya lokaler.
Några av årets träffar var Genus & Jämställdhet, Att
plugga med autism, Återhämtning, Känsloskolan, ACT,
Samarbetsövningar, Studieteknik, Prästaprat,
Academic reading m.fl.

Den individuella handledning som erbjuds i En väg
framåt tar sin utgångspunkt i Supported Education
(SEd) med den enskildes behov i centrum med stöd
kring livet och studierna. Handledning kan ges varje
eller varannan vecka eller utifrån behov.
Studenterna erbjuds stödsamtal, konkret studiestöd,
hjälp med studieplanering och studieupplägg såväl
som stöd vid kontakt med lärosätet, CSN och andra
myndigheter. Under pandemiåret har den enskilde
handledningen ägt rum såväl fysiskt på plats som
utomhus, via telefon eller online. Handledarna
arbetar även uppsökande, precis som i övriga
enheter, med reach-out och kontaktar den medlem
som kanske isolerat sig ofrivilligt eller mår sämre.

SOCIALA AKTIVITETER
& FRISKVÅRD
En väg framåt fick på grund av pandemin pausa de
sociala aktiviteterna under våren. På sommaren deltog
flera av medlemmarna på enheten i husets veckovisa
utflykter och under senare delen av hösten
genomfördes äntligen tre egna sociala aktiviteter: bio,
trekamp samt julpyssel. Syftet med aktiviteterna är att
stärka gemenskapen i gruppen och ge möjlighet till
gruppen att delta i socialt liv tillsammans med andra.
Vägar vidare deltar även aktivt i husets övriga sociala
program med kvällsöppet på onsdagar, brunch, m.m.
Husets friskvård med flera olika träningstillfällen i
veckan nyttjas även den av flera personer ur enheten,
däribland yogan som hållits både på plats och online
under året. Läs mer om detta friskvårdprogram under
"Friskvård" i verksamhetsberättelsen.
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STUDIEENHETEN
UTVÄRDERING
EN VÄG FRAMÅT

SAMVERKAN &
FINANSIERING
Förnyade och fördjupade sammarbeten

Ensam är inte stark. ”En väg framåt ” är en del av många
som arbetar med och för studenters välmående. Vi vill
och behöver samverka med andra aktörer för att
förändring ska ske, både för individen och på en mer
strukturell nivå. En väg framåt drivs i nära samverkan
med Lunds Universitet och dess olika stödfunktioner, vi är
en del av Lunds Universitets studievägledarnätverk och
under hösten hölls en av träffarna i våra nya lokaler med
program som presenterades av handledare och studenter
hos oss. Vi möts även med olika stödfunktioner i viktiga
forum, såsom Universitets studiestödsnätverk. Andra
självklara samarbetspartners är Vuxenpsykiatrin,
Wemind, Unga Vuxna och vidare Lunds kommun med
Socialförvaltningen, USB, Komvux och även Lunds
kommuns studentråd, som vi gästat, under våren, och
blivit gästade av under hösten. Studentprästerna,
Öppenvården, Lunds vägledningscentrum, Hermods,
MKB, Malmö Studenthälsa, Nationellt nätverk för
Lundamodellen, Studieförbundet Vuxenskolan m.fl är
självklara samarbetspartners i vårt arbete.
Under året har vi haft en givande dialog med Lunds
Universitet rörande fortsatta medel till En väg framåt, som
nu har förnyats inför kommande tre år, 2022-2024 och
även utökats i omfattning. I samband med detta gästade
vi också avdelningen för utbildningsstrategiskt stöd och
informerade om verksamheten. Även relationen till Lunds
Universitets rektorsgrupp har stärkts ytterligare inför 2022
vilket vi är mycket glada över. Vicerektor Jimmie
Kristensson startar sitt uppdrag i En väg framåts
styrgrupp när vi går in i 2022. Även Lunds kommun har
under året utökat sitt IOP till Lunds Fontänhus och En
väg framåt i form av framförallt fantastiska studierum och
samtalsrum mitt i centrala Lund.

”Studentenhetens verksamheter har
"räddat livet" på mig. Tack vara
handledning och stöd i studierna så
lyckades jag få hopp om livet och
motivation att leva vidare.”

Region Skåne, Crafoordska stiftelsen och Carl
Jönssons understödsstiftelse har även de fortsatt
sina generösa stöd under 2021. Det var en ära när
vi i november inbjöds att berätta om arbetet inom
En väg framåt under Crafoordska stiftelsens
jubileum. Stiftelsen har sedan starten av Lunds
Fontänhus varit en central finansiär och mer därtill
genom sitt engagemang och sin tilltro till såväl
Fontänhuset som En väg framåt i ett tidigt skede.

MODELLEN
SPRIDS
Fler Fontänhus hakar på!
Genom åren har En väg framåts arbete inte bara
växt i Lund utan Lundamodellen har också spridit
sig vidare och väckt intresse hos andra Fontänhus.
Under hösten 2021 hade vi representanter från
både Örebros och Helsingborgs Fontänhus som då
stod i startgroparna att kicka igång egna
studieenheter.
I slutet av året beslutade vi att starta ett nationellt
nätverk för studieenheter på Fontänhus vilket
resulterade i att även Motala hakat på.
Lundamodellen har under året även presenterats i
en rad andra sammanhang, däribland nationellt
under Återhämtningskonferensen som anordnades
av SKR, SFR, Balans och Schizofreniförbundet.

”Det ger mig stöd att strukturera
mina studier på ett sätt som är
individuellt anpassat till mig och
mina förmågor/svårigheter.”
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EXAKT, STÖD
TILL ARBETE PÅ
FONTÄNHUSET
INDIVIDINRIKTAT
STÖD TILL ARBETE (IPS)
IPS (Individual Placement and Support) förordas av Socialstyrelsen och
är en evidensbaserad metod för att ge personer med psykisk ohälsa stöd
att få, finna och behålla ett arbete. I metoden ges ett omfattande, icke
tidsbegränsat stöd till både arbetsgivare och arbetstagare. I IPS är det
inga bedömningar kring individen som avgör vem som har rätt att få stöd
eller ej. Lämpligheten för att delta i en IPS-insats bygger bara på att du
som person har en vilja att arbeta och tillhör målgruppen. Arbetssökandet
inleds tidigt och baserar sig på de preferenser och intressen individen har.
Konsultation och vägledning i försörjningsfrågor erbjuds i ett tidigt skede.
Arbetsspecialisten eller handledaren arbetar systematiskt med att
etablera kontakt med arbetsgivare och bygger relationer med
arbetsplatser.
Arbetsspecialisterna ger stöd både emotionellt, teoretiskt och praktiskt i
de frågor som rör vägen ut i arbetslivet. Enhetens deltagare har kunnat få
stöd med alltifrån kartläggning av kompetens, utformandet av arbetsplan,
stöd i hjälp med arbetssökandet, stöd inför och på anställningsintervjun,
inför och under anställningens start och sedan ute på arbetsplatsen.
Arbetsspecialisterna har varit tillgängliga utöver individuell planerad
handledning genom spontana möten på huset, “minut-handledningar”
samt hög tillgänglighet via zoom, mejl, sms och telefon. Detta är goda
effekter av Fontänhuset som plattform och de dagliga mötena i
verksamheten.

NÄTVERKSTRÄFFAR
Flera nätverksträffar under 2021 har haft ett extra fokus på
arbetslivsfrågor. Ofta bjuds externa samarbetspartners in för att bistå
med kompetens och kontakter. Under våren 2021 var alla nätverksträffar
digitala för att under hösten vara fysiska (varav några gick att närvara på
även digitalt). Det har varit uppskattat att nätverksträffarna har varit igång
under hela året.
Under 2021 har vi bland annat fått utmana våra attityder och haft samtal
om ångest med Malin Lantz, arbetspsykolog. Vi har också haft
uppskattade träffar med två rekryterare: ”Hur förbereder jag mig inför en
anställningsintervju?" med Malin Martinsson och ”Hur syns man i bruset?
LinkedIngenomgång & vad är headhunting” med Inger Rosenkvist
Tolsved.
Med våra egna arbetsspecialister/handledare fördjupade vi oss i
workshops kring teman såsom ”IPS-genomgång”, ”Återhämtning”, ”Söka
och matcha, hur gör man det?”, ”Presentera dig själv, CV och intervju”, ”I
huvudet på en arbetsgivare".

FONTÄNHUSMODELLENS
ROLL I EXAKT
En viktig del av Exa(k)t är möjligheten för
deltagarna att parallellt med arbetssökande
och jobbförberedelser kunna delta i den
arbetsinriktade dagen på Fontänhuset.
Denna kombinerade modell har varit
gynnsam för deltagarna som fått så mycket
mer än bara stöd ut i arbete. Många
deltagare lyfter att hela Lunds Fontänhus gett
dem ett socialt sammanhang och möjlighet
att prova olika enheter samtidigt som de
finner sin plats på arbetsmarknaden. I Vägar
vidare erbjuds en social arbets- och
studieinriktad kontext med möjlighet att
studera och söka arbete i en trivsam miljö.
Genom de gemensamma enhetsmötena i
Vägar vidare, morgon och eftermiddag, alla
årets vardagar, ges individen möjlighet att
organisera sin dag tillsammans med andra
och synliggöra sin vardag och sitt
arbetssökande.
Genom
de
olika
engagemang som verksamheten driver
öppnas ofta dörrar för deltagarna att använda
och vidareutveckla sin kompetens inom olika
områden och de kan med sina kunskaper
också bidra och skapa ett mervärde inom en
rad olika områden. Att på Fontänhuset kunna
växla mellan olika aktiviteter på detta sätt har
för många varit positivt.
Arbetsspecialisterna rekommenderar att
deltagarna är aktiva på Fontänhuset under
jobbsökartiden så att arbetsspecialisterna lär
känna deltagarna i olika dagliga situationer,
samt att deltagarna kommer in i en
strukturerad vardag. Detta för att deltagarna
ska få ett så optimalt stöd som möjligt.
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EXAKT, STÖD
TILL ARBETE PÅ
FONTÄNHUSET
NÄTVERKANDE
Arbetsspecialisterna samverkar med POM (psykos och
missbruksteamet på Baravägen), Psykiatrin på
Baravägen, Wemind, Lunds kommun, Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Arbetsspecialisterna sitter även
med i Inflytanderådet tillsammans med medlemmar på
Lunds Fontänhus på Psykiatrin på Baravägen och på
Wemind.
Arbetsspecialisterna har under året fortsatt bygga upp
nätverk med företag och organisationer i framför allt Lund
med omnejd. Rotary kommer b.la vara en viktig
samarbetspart framöver genom ett mentorsprogram som
nu kan komma på plats efter pandemin.
Det mesta nätverkandet med externa parter har varit
digitalt under 2021 och många av de upparbetade
samverkansmötena med externa parter har under hela
2021 varit digitala. Arbetsspecialisterna har också
uppmärksammat vikten av det nära samarbetet med
Psykiatrin när deltagarna mått sämre och deltagarna fått
snabb hjälp och stöd med sitt mående.

NYA NORMALA
EFTER PANDEMIN
Under hela 2021 har de flesta deltagarna haft sina
anställningsintervjuer via Zoom, i sin egen hemmiljö eller
på Lunds Fontänhus och det har från
Folkhälsomyndigheten varit fortsatt rekommenderat
hemarbete.
Många deltagare har också arbetat helt hemifrån och
många har arbetat i hybrid form. Flera av deltagarna har
när restriktionerna släppt under hösten 2021 fortsatt
arbeta mycket hemifrån. För flera av deltagarna har detta
arbetssätt varit gynnsamt och de har när de sökt nya
tjänster förhandlat om möjligheten att fortsatt arbeta i
hybrid form.
Handledarna har under våren på grund av pandemin
arbetat både på plats fysiskt och hemifrån. Många
deltagarna har fortsatt uppskatta möjligheten att kunna
ses såväl digitalt som att höras per telefon eller mötas på
plats.

EXAKTS FRAMTID
2021 är första verksamhetsåret Exa(k)t inte bedrivs som
projekt utan en som en del av Lunds Fontänhus Vägar vidare
enhet. Under tre fjärdedelar av året var det två handledare
som arbetade heltid i Exa(k)t och på slutet en handledare.
Efter projekttiden saknas fortfarande finansiering att ha två
handledare på heltid. Trycket är mycket stort. Många vill få
stöd ut i arbete, i rehabprocesser och i arbetslivsfrågor och vi
kommer ta med oss finansieringsfrågan för denna otroligt
viktiga verksamhetsdel in i 2022.
En extern utvärdering av Fontänhusen i hela Sverige
under 2021, finansierad av Folkhälsomyndigheten, lyfter i
sina slutrekommendationer att Fontänhusen bör arbeta
aktivt med att förtydliga sin metodik, sin kompetens och sina
nätverk med fokus på ökad matchning för medlemmar mot
arbete och studier. Detta med stöd av just den typ av
modeller som Lunds Fontänhus redan integrerat, IPS och
SEd. De lyfter hur den absolut största samhällsekonomiska
potentialen ligger i att Fontänhusen kan öka andelen
medlemmar som kan ta steget till studier och arbete och att
det är av stor vikt att Fontänhusen utvecklar detta arbete
ytterligare.
Rapporten visar att en stor andel av Fontänhusens
medlemmar befinner sig i processer där de på olika sätt rör
sig mot arbetsmarknaden och kan behöva fångas upp i ett
stöd för att få, finna och behålla arbete. Enbart 34% anger att
de inte har någon tanke alls på arbete. Vi ser i Lund goda
resultat av att arbeta med just dessa modeller inom ramen för
Fontänhus, och kommer arbeta under 2022 för att
fortsättningsvis erhålla ett tillräckligt stort stöd för att driva
detta avgörande arbete. I vår Vägar vidare-enhet är det så
många som 81% som under 2021 var ute i jobb, studier,
praktik eller arbetsträning! Detta kan jämföras med samma
siffra (som också är hög) för hela Lunds Fontänhus, där 50%
är ute i denna form av aktiviteter under året!
Fontänhusmodellen är således väldigt gynnsam för
arbetsåtergång i sin grundform men ännu mer effektiv i
kombination med den typen av modeller som vi arbetar utifrån
i Vägar vidare. En Vägar vidare-enhet på ett Fontänhus
skapar ringar på vattnet för Fontänhusets övriga enheter, och
personer som är sjukskrivna eller lever med sjukersättning
kan få inspiration, motivation och verktyg kring frågor som rör
yrkes- och studieliv. Detta gör att ett ökat antal personer får
hopp och stöd i sin återhämtningsprocess och återinträder i
studier och arbete. Lunds Fontänhus är det hus i Sverige som
årligen stöttar flest individer ut på arbetsmarknaden, vilket
indikerar hur gynnsamt detta arbetssätt är.
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EXAKT, FOKUS
ARBETSGIVARE
UTBILDNINSGMATERIAL
TILL ARBETSGIVARE
Vi tror på mångfald och vet att arbetsplatser som anställer brett
också blir bättre och effektivare. Hellre än att arbeta med enbart
individuella anpassningar ser vi gärna att alla arbetsplatser strävar
efter att bli universellt utformade, då de anpassningar som ev. görs
för att förbättra för någon med t.ex. neuropsykiatrisk
funktionsvariation ofta stärker och gynnar hela arbetsplatsen. Vi
strävar därför i vårt utbildningsmaterial både efter att öka kunskapen
rörande styrkor och utmaningar avseende olika funktionsvariationer
men också om hur arbetsplatser kan bli mer gynnsamma för alla.
Under 2021 påbörjades arbetet hos oss med att sätta ihop ett eget
utbildningsmaterial för att stötta deltagares nuvarande och framtida
arbetsgivare. Målet är att genomföra ett ökat antal utbildningar under
2022 och 2023. Under projekttiden var det Arbetsförmedlingen som
höll i mycket av den arbetsplatsnära kompetensutvecklingen kring
psykisk hälsa men vi vidareutvecklar nu eget material utifrån såväl
forskning som beprövad erfarenhet.
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Fontänhusets verksamheter är betydelsefulla för
mig då de ger mig ett positivt och inkluderande
socialt sammanhang, som ger stöd/förståelse och
råd/tips, och peppar motiverar mig att orka fortsätta
kämpa framåt i livet (mot mina mål, både personliga
mål & jobb/studier-mål)

MALIN, CHEF PÅ
OMTANKEN SKÅNE
Malin har i sin verksamhet anställt en av våra
medlemmar ur Exakt. Vi vill här lyfta en av
alla de chefer som vågar tänka bredare i sin
rekrytering.
Vad tycker du har fungerat bra?
För vår del är det en styrka i organisationen då
vi som arbetsgivare och arbetstagare arbetar
med individer med olika behov. Det har ökat
förståelsen för våra assistansanvändare när en
kollega eller en som anställd själv har speciella
behov. På de arbetsplatser individen varit öppen
ger det väldigt mycket i arbetslaget med bra
diskussioner och träning i att bemöta andras
behov.
Vilket stöd har behövts?
Fler återkopplingar och uppföljning med de
anställda som har speciella behov. Dels för den
anställdes skull men även för arbetslaget och
assistansanvändarnas skull. Jag går in mer
aktivt med en coachande och lyftande approach
vid samtliga samtal
Vad vill du skicka med till andra arbetsgivare?
Vi på Omtanken i Skåne känner att detta berikar
arbetslaget, men framförallt att individen får en
chans till mening och utveckling. Det kan vara en
resurs i företaget man inte ska missa, en stjärna
som inte orkat skina eftersom en sjukdom hindrat
hen från att göra det. Med rätt förutsättningar kan
det bli fantastiskt. Är man en ledare som ser
möjligheten i alla olika individer är det en styrka
och inte en svaghet. Det krävs kanske det lilla
extra från mig som ledare. MEN, är det inte det
som är en god ledare - att se alla människors
potential och se individer utvecklas och växa? Det
är det vi vill med våra företag och då måste man
våga chansa och utmana verksamheten. Det är ett
starkt företag.
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FRISKVÅRD PÅ
FONTÄNHUSET 2021
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"Att det är soci alt
och en avko pplin g
från anna t arbe te
jag utfö r."

VIKTIGT MED FRISKVÅRD
Vi på Lunds Fontänhus värnar om den fysiska hälsan och
lägger stor vikt vid en aktiv vardag då det finns tydliga
kopplingar mellan fysisk aktivitet och ett psykiskt
välmående.
I regeringens plan för psykisk hälsa är det tydligt att ett
större ansvar behöver tas av flera aktörer för att
motverka den förtida dödligheten hos personer som lever
med allvarlig psykisk ohälsa, en dödlighet som kan bero
på somatiska problem som inte åtgärdas i tid eller på att
ångest och depressioner försvårar motivationen till fysisk
aktivitet. Vårt mål under 2021 var att erbjuda ett brett
utbud av friskvårdsaktiviteter där det skulle finnas något
för alla som främjade en aktivare vardag och
hälsosammare livsstil.
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ÅRETS FRISKVÅRDSPROGRAM
Våren 2021 fick vi utifrån rådande rekommendationer bedriva vår
friskvård framförallt online och utomhus. Under januari och halva
februari erbjöd vi fem längre promenadtillfällen i veckan samt
digital yoga. Under flera veckor i februari och mars erbjöd vi
dagliga utflykter med picknick i form av mackor och kaffe, för att
stimulera till utevistelse och gemenskap. Det blev alltifrån
pulkaåkning till vandringar följ av häng vid brasan i vår trädgård
för den som inte vågade vistas inomhus. Allteftersom pandemin
avtog kunde aktiviteterna utökas och under terminerna, från april
och framåt, kunde vi erbjuda 8-10 träningstillfällen i veckan. Även
under sommarmånaderna erbjöds runt 6 träningstillfällen i veckan
och utöver detta veckovisa sommarutflykter. Under terminerna
(från april och framåt) erbjöds upp till hela 10 friskvårdstillfällen i
veckan med aktiviteter såsom badminton, thaiboxning, jogging och
styrketräning i grupp. Inför varje träningspass skickas information
ut till medlemmarna i verksamhetens sms-grupp för att uppmuntra
till deltagande.
Vårt samarbete med ACTIC fortgår vilket ger oss möjlighet att
erbjuda gymkort med ett rabatterat pris där det också finns tillgång
till simning.
Vi arbetar även med att hjälpa våra medlemmar att slappna av och
två väldigt uppskattade aktiviteter i detta har varit yoga och
mindfulness. En av våra handledare är utbildad yogainstruktör och
har hållit i yogapass både online och på plats ungefär två gånger i
veckan, mer om detta på kommande friskvårdssidor.

STATISTIK
Under 2021 så angav hela 73.2% att
friskvården på Lunds Fontänhus hade ett
bra eller jättebra betyg (betyg 4 eller 5
på skala 1-5). Många uppgav att de var
nöjda med det stora utbudet av
aktiviteter som erbjuds och att
aktiviteterna var väl anpassade efter
egen förmåga. Ett annat generellt drag
bland svaren var att det upplevdes som
trevligt att träna tillsammans och att det
erbjöd fler sociala forum för
medlemmarna. 20.9% gav betyg 3
(neutral) och resterande 5.9% röstade 1
eller 2 (inte speciellt bra, dåligt). Bland
svaren angående vad som kunde bli
bättre så handlade det om att förlänga
aktiviteterna och att fler skulle ligga
utanför den arbetsinriktade dagen.
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Badminton
Gymträning
Simning
Thaiboxning
Vandringar
Långpromenader, under våren
dagligen
Lunchpromenader flera gånger i
veckan
Jogga i ur och skur
Fridans i Knickarp varannan vecka
St Hans puls, backträning en gång
i månaden ihop med Libra, RSMH,
RFMH, IFP m.fl. Tränarutbildning i
Fit for life
Frisbeegolf, våren 2021
Yoga, online och på plats

"Det är bra att det finns ett fokus på
friskvård och ett brett utbud av aktiviteter
samt tillgång till träning och gymkort för
en mycket billigare summa än det annars
hade varit. Fler som har råd vilket ökar
tillgängligheten"

"Att man får komma ut och röra på sig
tillsammans med andra"

FIT FOR LIFE
Under augusti 2021 påbörjade vi förberedelserna inför studien Fit for Life i samarbete med Karolinska institutet
och Region Skåne. Under en heldag hölls en spännande kick-off med inspiration och diskussioner där flera av
Fontänhusets personal och medlemmar deltog. Syftet med studien är att undersöka vilken effekt fysisk träning,
ledd av mentorer, vid psykossjukdom eller annan psykisk ohälsa. Det syftar även till att, likt allt i vårt
friskvårdsprogram, bidra till en sundare vardag med goda inslag av motion och fysiskt aktivitet. Projektet pågår
under sex månader där deltagarna genomför enklare tester vid starten av projektet som sedan jämförs med
samma tester vid projektets slut. Dessa tester kommer visa på de fysiska och psykiska förändringar som skett.
Under hösten 2021 förberedde vi projektet genom att tillsammans med psykosmottagningen i Lund genomföra
tränarutbildningar där blivande tränare och handledare deltagit. Under projektets gång kommer deltagarna sedan
att få delta på två stycken träningspass i veckan ledda av de utbildade tränarna. Inför starten under våren 2022 är
ett tjugotal individer anmälda till studien. Vi tror att det kan vara extra motiverande att delta nu när man kommer
kunna se vilket resultat träningen har både fysiskt och psykiskt.

INTERVJU MED TRÄNARNA
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Vad har tränarutbildningen gett dig?
Anledningen till att jag gick med i cirkelledarutbildningen var att jag ville leda en grupp personer.
Det har jag velat länge. tex en tennisgrupp, så jag blev
jätteglad när Arne frågade mig. Han frågade mig flera
gånger faktiskt, 5-6 gånger faktiskt, och jag sa ja alla
gångerna, så jag har verkligen varit seriös. Jag har
tänkt igenom det och jag tycker det är en jättebra idé.
Anledningen till att jag ville bli tränare var att få se
människor bli glada och nöjda med att träna och
naturligtvis att träna själv och bli starkare både
kroppsligt och mentalt.
Vad var det bästa med själva utbildningen?
Seriositeten, helt klart. Att det var seriöst upplagt, det
var inga nybörjare. De var professionella i sin
utbildning.
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Vad har tränarutbildningen gett dig?
Jag har kommit mer in i träningen, känt mig mer
motiverad. Jag tycker det har gett mig väldigt mycket.
Funderar nästan på att ta steget till vidareutbildning
inom träning eller till tränare. Jag tränar så mycket nu,
nästan varje dag i veckan, och gillar både kondition
och styrka. Jag har blivit mer motiverad. När man
håller i en hel grupp så peppar man sig själv också på
ett annat sätt.
Vad var det bästa med själva utbildningen?
Alltid kul att lära sig något nytt om träning och
kroppen. Är väl en ganska bred utbildning egentligen,
där man får lära sig mycket både om träning men
också om hur kroppen fungerar och den mentala
biten.

HÄLSOSPÅRET
Under pandemin så satte vi igång studiecirkeln
Hälsospåret: ett studiematerial framtaget av
Studieförbundet Vuxenskolan i Jönköping. Vi var 9
personer som gick hela utbildningen, totalt 15
utbildningstillfällen på sen onsdags-eftermiddag. Två
personer deltog hela utbildningen online.

“Hälsospåret går igenom allt från

mat, motion,

sömn men helt utan pekpinnar. Det blev väldigt
fina diskussioner och fin gemenskap i gruppen.”

“Hälsospåret och yogan var det bästa med hela
pandemin”.

Tema-träffarnas ämnen var: balans i vardagen, vår
fantastiska hjärna, matens betydelse, inspiration till mat,
stress och stresshantering, mindfulness och
självmedkänsla, vår betydelsefulla sömn, behålla goda
vanor, beroende, att höra till, ta hand om sig själv och sin
kropp, vad är det i maten jag äter, behålla goda vanor och
planera vardagen, var sann mot dig själv och utvärdering
och sammanfattning samt checklista för psykisk hälsa.
Tematräffen om sömn var den tematräff som stack ut lite
extra och som uppskattades av alla deltagarna.

“Hälsospåret gav nya infallsvinklar i livet helt utan
pekpinnar”.

“Fin gemenskap i gruppen”.

“Skönt att gå en utbildning online under
pandemin”.

“ Fick lära mig mycket så jag kan ta hand om mig
själv bättre”.

“Att alla som deltog så generöst delade med sig
av sina erfarenheter”.

“Ser fram emot fler utbildningssatsningar”.

ÅRETS YOGA
Under 2021 hölls 46 av 46 planerade yoga-tillfällen samt ett
extra insatt yogapass en söndag under hösten. Utöver det hölls
det yogapass för Naturkontakt-gruppen. Under våren var all
yoga online. Från sommaren och sedan under hösten var
yogan både fysiskt på plats på Magle Stora Kyrkogata och
online.
Vi hade ett gäst-yogapass på engelska av Kara från New York.
Två gånger höll Sara i meditativ saga efter själva yogapasset
och en av våra medlemmar höll också i meditation vid ett par
tillfällen efter yogapassen.
Yogan under pandemin online var främst vinyasa yoga och nu
under hösten 2021 har det blivit mer och mer restorative yoga.
Det har under hela året fokuserats på andningen. Yogan har
anpassats till yogisarnas behov. Under året har yogagruppen
hållit sig uppdaterad kring aktuell forskning, främst Karolinska
institutets forskning kring yoga och fysisk aktivitet. Yogans
unika kombination av fysisk aktivitet, återhämtning och
mental träning kan ge potentiell förmåga att minska stress, ge
redskap att hantera stress bättre, sänka blodtryck, ge
smärtlindring, förbättra sömn och minska risk för depression.
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“Yogan känns jättebra för min kropp, och
får hela min kropp att slappna av, känner
mindre stress och smärtan i min kropp
försvinner bort en stund.” / Susanna

"Samtalen innan och efter
yogapasset är varma och
innerliga. Yogan har även
sammanfört oss yogisar som
blivit vänner för livet."

“Bästa med hela pandem
in var
gemenskapen i yogagr
uppen online,
helst när Anne höll pass
en
hemifrån.”

RUN FOR MENTAL HEALTH
Den 3:e oktober så kunde Run for Mental Health genomföras i Lunds stadspark. Det var inte ett helt lätt
projekt att driva igenom då de rådande omständigheterna försvårade processen. Lunds Fontänhus bidrog med
en stor mängd volontärer både på scen med tal och musik samt ute i spåret och vid informationsbord med
såväl hemmagjort fika som broschyrer och informationsspridning. Loppet genomfördes i nära samarbete med
LIBRA, IFP och RSMH. Som vanligt inledde loppet Skåneveckan för psykisk hälsa och i år arrangerades
loppet även digitalt. Under Skåneveckan (8 dagar) genomfördes också ett virtuellt lopp med 107 deltagare
spridda över ett antal olika orter i Skåne, bland annat 80 från Österlens folkhögskola i Tomelilla.
Loppet sker inte bara för att sprida medvetenhet om psykisk ohälsa utan också för att skapa gemenskap och
knyta vänskapsband. I vanlig ordning blev loppet mycket lyckat och tillställningen blev en härlig folkfest med
festlig uppvärmning med livesmusik, fika och samtal. I samband med loppet kunde även 20 000 kr doneras till
Schizofrenifonden.

"Bättre hälsa,
därmed bättre
välmående etc"

"Det är en möjlighet till fysisk
aktivitet om man inte har råd att
göra det annars"
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RELATIONER
På Lunds Fontänhus
"Det har gett mig möjlighet att utveckla en tillvaro med en examen,
och med saker som jag ditintills saknat pga psykisk sjukdom. Jag har
nu fått ett tillfrisknande som inte bara är medicinskt synsätt, utan har
också fått tillbaka saker som inte funnits tidigare i mitt liv. Detta
betyder att jag har ett värde, som jag inte tidigare haft"
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Över 80 % har utvecklat
betydelsefulla relationer.
Ytterligare 6,4 % delger att de
t.ex. är nya men är hoppfulla
kring att goda relationer
kommer utvecklas eller skriver
"på gång" eller liknande. 9,9%
svara nej och ytterligare några
svarar t.ex. vet ej, eller inte
som jag hoppas pågrund av
mitt mående.

"Jag har fått vänner för livet"

"Vi stödjer varandra. Riktiga
vänner"
"Jag ty

cker
mycket o
"De har utvecklat mig som
m
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social varelse. Något som jag
alla"
hade glömt under de svårare

"Har träffat vänner på Fontänhuset
som jag ibland har umgåtts med
och delat med mig om erfarenhet
av psykisk ohälsa. Men även att
prata med om allt möjligt socialt"

åren i mitt liv."

"Jag har fått många meningsfulla sociala
utbyten och en hel del har stärkt mitt
självförtroende och fått mig att känna mig
betydelsefull och uppskattad"
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"Skapar livskvalité"
lmer på da
"Stina samt andra handledare har
torn"

"Vänskap Kärlek Respekt"
"Jag har fått en bestående vän med
gemensamma intressen. Och många vänliga
bekanta. Det känns som att jag också gör skillnad
genom att möta andra människor och säga hej
och se dom"

bidragit till stor del varför jag inte har
gett upp. Så kort sagt har ni betytt
mycket för mitt välmående, så jag
hoppas att ni vet om hur mycket ni
betyder!"

"Ökat socialt nätverk"

SOCIALT PROGRAM
Flera av Fontänhusets medlemmar har begränsade sociala nätverk och inte sällan snäva ekonomiska marginaler.
Lunds Fontänhus erbjuder därför årligen ett rikt socialt program. Det sociala programmet syftar till att erbjuda
kostnadsfria eller subventionerade plattformar för vänskap och fritid för att motverka ensamhet under helger, kvällar
och storhelger. Trots pandemin har vi kunnat träffas mycket på andra sätt, ute i naturen och uppdelat i mindre
grupper. Vi har sett en stor risk för vår målgrupp rörande social isolering och har därför försökt hitta nya och kreativa
sätt att mötas.

ONSDAGS- & SÖNDAGSÖPPET

PYSSELGRUPP

Under årets två första månader kunde vi på grund av pandemin inte ha
onsdagsöppet efter arbetsdagen för socialt häng. I mars började vi på
nytt kunna smyga igång dessa sociala aktiviteter med öppet fram till 18
på onsdagar och söndags-aktiviteter med fokus på utflykter, frisbeegolf
och picknick för att undvika trängsel inne. När det blev varmare ute kunde
vi ha onsdagseftermiddagar med spelgrupp, gott käk, umgänge och
pysselgrupp m.m. ute i trädgården. Under sommarmånaderna drog vi
igång ett sommarkafé under onsdagseftermiddagarna med öppen scen
och fika ute varje vecka. Under hösten kunde vi sedan ha kvällsöppet
som vanligt med aktivitet och varma mackor inne och söndagsbrunch
varje söndag.

Under 2021 har Pysselgruppen fortsatt att
lära ut och hålla på med hantverk av olika
slag. Våra möten har varit på onsdagar från
14 till ca 17-18. Närvaro är frivilligt och
deltagarantalet brukar variera från 3-10
personer under kvällen.
Flera av våra deltagare har med sig eget
arbete hemifrån, såsom stickning och
virkning. Vi har också resurser att ge
deltagare material till olika hantverk, såsom
broderi, pärlplattor, teckning, målning,
decorpage, anteckningsbokstillverkning,
och mera. På grund av Fontänhusets flytt
och våra nya lokaler har vi inte kunnat ha
så många temakvällar under året, förutom
sedvanliga högtider, men vi hoppas att
komma igång med mer under 2022.
Däremot har vi arbetat mycket med
omklädning av möbler inför vår flytt.
När den lokala smittspridningen var som
värst och vi fick stänga verksamheten i två
veckor så startade vi en online-grupp på
tisdagar, som har fortsatt under hela året,
även efter pandemin.

FILMKLUBB
Filmklubben har fortsatt under året.
Denna drivs av en medlem och går av
stapeln en måndag i månaden och
organiseras av Redaktionen. Till varje
klubb väljs ett tema och det är möjligt
att rösta på en av tre filmer. I början av
året besökte i snitt nio medlemmar
filmklubben varje gång, efter flytten till
Magle ökade detta till 16. 2021 hölls
sju klubbar.

SPELGRUPP

VI FLYTTAR UT!

Under 2021 så har det funnits en
spelgrupp på Lunds Fontänhus som
setts varje onsdag. Det brukar vara
runt 5 medlemmar som deltar varje
vecka och spelet som spelas är
plump. Det finns även tillgång till olika
brädspel men då intresset för plump
har varit stort så är det det som
huvudsakligen har spelats.

Unders detta år som under framförallt första
halvan präglats av pandemin har vi blivit
bästa vän med all typ av utomhusaktivitet.
Under hela året har vi grillat mycket ute,
flyttat ut kaffeservering, serverat matlådor
ute och haft många utflykter och
promenader. Under sommaren gjorde vi
utflykter varje vecka. Vi besökte långa
bryggan, hade skogsbad i St Lars parken,
besökte Fågelsångsdalen, testade dressin,
besökte Skånes djurpark och Kulturens
Östarp, Billebjer, hade Alpackavandring och
paddlade kanot.

BOKCIRKEL
Lunds Fontänhus bokcirkel fortsatte
under vårterminen och en bit in på
sommaren, träffarna ägde rum både
ute och online.

SOCIALT PROGRAM
PRISMA
Prisma, Lunds Fontänhus HBTQIAgrupp, har till mesta del legat nere på
grund av Corona. Vi har dock haft
några få möten då vi har haft
personliga samtal, samt diskuterat
aktuella ämnen.

FÖDELSEDAGAR
& AFTERWORK
Även under 2021 har vi flertalet veckor
kunnat fira den som fyllt år och haft
afterwork på fredagar. Under våren
mestadels online och under sommaren
utomhus. Den som fyllt år och vill bli firad
får blommor, sång, tårta och kaffe.

HÖGTIDER
Lunds Fontänhus har haft generösa
öppettider under storhelger med många
högtidliga och viktiga firanden. Detta år
inleddes med nyårsfirande i form av tre
olika sittningar på grund av pandemin
samt ett nyårsfika online. Även årets
Alla-hjärtansdagfirande fick bli online
med givet hjärttema. Under påskhelgen
blev det påskbrunch och dessförinnan
grillning och firande ute i Fontänhuset
trädgård. Även Valborg firades med
grillning, samma sak kring Kristi
himmelsfärds-helgen med spel och
mys ute.
Midsommarfest firades med härlig
uppslutning ute i vår nya trädgård på
Magle. Under hösten blev det både en
hejdundrande Haloweenfest och en
amerikansk afton under Thanksgiving
med inspiration från en av våra
utbytesstudenter!
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“Att ni t.ex erbjuder ett familjefritt
alternativ på julen. Jag går inte så bra
ihop med min familj och att ni erbjuder
ett alkoholfritt alternativ på nyår. Jag är
nykterist. Är guld värt för mig och
känns för mig väldigt unikt i och med att
jag känner faktiskt inte till någon annan
plats som erbjuder det. Den varma
stämningen som erbjuds har jag bara
sett delar av på andra ställen.”

I december månad blev det sedan
otaliga glöggmys och såklart Luciatåg
föranlett av flera övningstillfällen. Vi
fick två fantastiska julmiddagar av
Julgiven! Ett julbord till Unga Vuxnagruppen i Naturkontakt och ett till alla
som firade hos oss på julafton. Vi
delade även med stöd av Julgiven ut
fantastiska julkassar och hade mys
tillsammans ute i vår trädgård med
brasa. Året avslutades med en
underbar nyårsfest inne.

UTÅTRIKTAD
VERKSAMHET
Lunds Fontänhus har ett aktivt utåtriktat
arbete som kunde sätta fart på allvar
igen under hösten 2021. Vi är ute och
föreläser kring hur vi arbetar, deltar på
konferenser och på mässor, gör
scenframträdanden, deltar i Lunds
Skördefest, arrangerar Run för Mental
Health tillsammans med andra aktörer,
deltar i Skåneveckan. Flera av dessa
event presenteras under andra sidor i
verksamhetsberättelsen. I oktober
anordnade vi inflyttningsfest och tioårsjubileum med stort pådrag. Vi
välkomnade under årsdagen i oktober
hundratals besökare som minglade runt
i våra nya lokaler. Alla enheter deltog på
sina egna kreativa sätt med att ställa ut.
Vi sammanställde en historievägg med
såväl tidningsurklipp som en jubileumsskrift där vi kunde följa utvecklingen år
för år.
Huset har en väldigt öppen profil
överlag med frekventa studiebesök från
andra nyfikna verksamheter eller
utbildningar. Kring alla dessa aktiviteter
skapas också många intressanta
ansvarområden och
utvecklingsmöjligheter för den som
engagerar sig.

FINANSIÄRER

Vårt varmaste tack till alla
våra finansiärer och
stödmedlemmar! Vi är så
stolta och glada över att vi kan
åstadkomma allt detta
tillsammans!

SAMARBETSPARTNERS

FINANSIÄRER

Lunds Fontänhus drivs i nära samverkan med många olika
aktörer inom våra olika projekt och enheter men också specifikt
i arbetet med våra medlemmar för att främja såväl god vård
som socialt stöd för våra medlemmar. Vi deltar ofta ute på
samverkansmöten kring enskilda individer och samarbetar här
tillsammans med många andra aktörer med individens bästa för
ögonen.
Våra samarbetspartners under 2021 har varit b.la. Region
Skåne och då framförallt vuxenpsykiatrin med dess
mottagningar och avdelningar. Vi samarbetar med Lunds
kommun, innefattande flera olika delar inom framförallt
Socialförvaltningen såsom Arbetscentrum, Lunds kommuns
IPS, ComUng, Unga vuxna, Finsamprojektet USB och
Kompetenstrappan, Arbetsenheten m.fl. Vi samarbetar med
Arbetsförmedlingen, Iris Hadar, Försäkringskassan och
Wemind. Kopplat till En väg framåt samverkar vi mycket med
Lunds Universitet och dess olika stödfunktioner, fakulteter och
ledning. Vi tar också emot flera praktikanter varje år och
samarbetar med utbildningsaktörer kring dessa, framförallt med
Socialhögskolan. Vi samverkan även med Studiefrämjandet,
Studieförbundet Vuxenskolan Lundabygden och
Regionförbundet Skåne, Kreativa Akademin, Föreningarnas
rum, PO-Skåne, Föreningarnas hus, RSMH, Libra och Run For
Mental Health, Emmaus Lund, Renhållningsverket, LKF, Eos
Care, Care of Nature, Friluftsfrämjandet, andra kommuner i
Skåne.
Lunds Fontänhus samarbetar även med Sveriges Fontänhus
riksförbund och med andra Fontänhus i Sverige, i flera olika
konstellationer. På vår nya adress tillhandahåller vi även lokaler
till annat föreningsarbete inom det sociala området och
samverkar här med en mängd andra idéburna aktörer i Lund.

Lunds Fontänhus har under året erhållit statsbidraget
från Socialstyrelsen som är centralt för
kärnverksamhetens fortlevnad. Lunds Fontänhus har
också under 2021 erhållit ett mycket generöst bidrag
från Crafoordska Stiftelsen riktat till
studieverksamheten En väg framåt. Dessa
överenskommelser sträcker sig över tre år vilket vi ser
mycket positivt på. Till denna enheten bidrar också
Region Skåne, Lunds kommun och Lunds Universitet
med riktade medel årligen. Stödet från Lunds
Universitet förlängdes i år om tre år framåt och höjdes
också upp, vilket vi är mycket tacksamma för. Under
året har även Carl Jönssons Understödsstiftelse
bidragit med generösa medel riktade till En väg framåt
och Exakt.
Lunds Fontänhus har också fått stöd från Malms Legat,
Folke Ljungdahls stiftelse, Johanniterorden,
Sparbanksstiftelsen Öresund, Stiftelsen Lindhaga,
Frimurarföreningen i Lund EOS, Stiftelsen De Lekande
Barnens fond, Pia Ståhls stiftelse, m.fl.
Vi har även fått bidrag via SFR från
Folkhälsomyndigheten till ökad reach-out och extern
utvärdering som genomfördes under året. Naturkontakt
finansieras av Leader Lundaland och Jordbruksverket.
Det nya projektet Joint attention finansieras av
Allmänna arvsfonden. Vi fick även en mycket generös
privat donation av C.S i samband med de behov som
uppstod kring flytten. Varmt tack, detta var ovärdeligt!
Vi har även fått gåvor från olika företag i form av
livsmedel som vi är mycket tacksamma för.

IOP:en
Lunds Fontänhus har ett IOP (idéburet offentligt partnerskap)
med Lunds kommun sedan 2018. Detta innebär ett förstärkt
samarbete och en stabilare finansiering över tid. Inom ramen
för partnerskapet, som rör området psykisk hälsa i kommunen,
finns det också ett uppdrag för RSMH, Lunds Fontänhus och
Lunds kommun att stärka sitt samarbete. En stor satsning detta
år från Lunds kommun har varit stödet till ny lokal.
Utvecklingsområden som nämns i detta IOP, förutom
pågående stöd och samarbeten, är bland annat översyn kring
ev. nya lösningar och fördjupat samarbete kring
arbetsmarknadsområdet.
Lunds Fontänhus har även ett idéburet offentligt partnerskap
med Region Skåne. Lunds Fontänhus har ett mycket nära
samarbete med Region Skåne och framförallt med
vuxenpsykiatrins olika mottagningar och avdelningar. En väldigt
stor andel av de personer som kommer till Lunds Fontänhus tar
kontakt via en direkt rekommendation från psykiatrin .

STYRELSE, 2021
Lunds Fontänhus styrelse har under året bestått av
följande ledamöter: Arne Bojesson, Gert Birgersby,
Kajsa Rosenblad, Karin Hagard, Caroline Jonasson,
Björn-Anders Larsson och Bengt Axfors. Ett stort tack
för er tid och ert engagemang!

BYGG
FONTÄNHUSET
MED OSS!
STÖDMEDLEMSKAP ÅRLIGEN:

Privatpersoner: 500 kr eller mer
Företag: från 1000 kr/år
Bankgiro: 492-3801
Org.nr: 802456-4893
Swish: 1235302377

LUNDS FONTÄNHUS

Magle Stora Kyrkogata 5, 223 50 Lund
046-120195
info@lundsfontanhus.se
www.lundsfontanhus.se
www.facebook.com/LundsFontanhus

Du eller ditt företag kan göra skillnad och
stödja Fontänhusets verksamhet genom
att bli stödmedlem.
Ni får då även vår medlemstidning,
Fontänbladet. Vid inbetalningen vänligen
ange ”stödmedlem” samt namn och
adress.
Ett särskilt tack till våra hedersmedlemmar: Ebba Fischer, Caroline
Svedrup och Pia Althin samt till alla
våra samarbetspartners och
stödmedlemmar.
Du som är nyfiken på verksamheten
kan alltid kontakta oss för ett
nybesök eller studiebesök!
VÄLKOMMEN!
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